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Zámer spracovania PR Obce Vidiná
Tabuľka č. 1
Názov dokumentu
Forma spracovania

Program rozvoja obce Vidiná na roky 2021 – 2025
Externými odborníkmi a zástupcami samosprávy,
v zmysle zákona 309/2014 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja
a platnej Metodiky
 Projekt spracuje pracovná skupina zložené
z externého odborníka a volení zástupcovia
Obce Vidiná
 Občania budú informovaní prostredníctvom
úradnej tabule
 Podnikateľské subjekty a neziskové
organizácie budú oslovené ohľadne
spolupráce
2020 – 2021
Spracovanie bude financované z projektu „Podpora
rozvoja a optimalizácie verejných politík
v samosprávach okresu Lučenec“ (Európsky sociálny
fond, OP Efektívna verejná správa), kód projektu:
14011APX2
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Financovanie spracovania
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Tabuľka č. 2 (1.časť)
Mesiac v roku
2020
Úvod
Analytická časť
Stratégia obce Vidiná
Programová časť
Realizačná časť
Finančná časť
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Metódy zapojenia verejnosti do prípravy PRO
Tabuľka č. 3
Metóda

Informovanie
verejnosti

Získavanie názorov
verejnosti

Zohľadnenie názorov
verejnosti

Úradná tabuľa
Miestny rozhlas
Listy/pošta
Elektronická pošta
Tlačená verzia PRO
Elektronická verzia PRO
Verejné zasadnutie
pracovnej skupiny
Využitie nezávislého
facilitátora

Zoznam členov pracovných skupín
Tabuľka č. 4
Funkcia v strategickom plánovaní

Funkcia v pracovnom zaradení

Koordinátor

Starosta obce

Ing. Šupica Ján

Člen pracovnej skupiny

Poslanec

Antalič František

Člen pracovnej skupiny

Poslanec

Ing. Ivana Bubáková

Člen pracovnej skupiny

Poslanec

Bútor Pavol

Člen pracovnej skupiny

Poslanec

Gembická Eva, Mgr.

Člen pracovnej skupiny

Poslanec

Janšto Miroslav, Mgr. art.

Člen pracovnej skupiny

Poslanec

Jeleň Marián, Ing.

Člen pracovnej skupiny

Poslanec

Kumštár Miroslav

Poslanec

Ragač Vladimír

Poslanec

Václavík Róbert, Bc.

Metodik

Strategické plánovanie, analýzy,
facilitácia

Haluška Milan, Ing.

Metodik

Prieskum medzi občanmi

Hatvaniová Veronika, Bc.

Metodik

Prieskum medzi občanmi

Geľhošová Dana, Ing.

Meno a priezvisko

Člen pracovnej skupiny
Člen pracovnej skupiny
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Program rozvoja obce na roky 2021-2025
Obec Vidiná
Schválený: uznesením Obecného zastupiteľstva Obce Vidiná č. 206 , dňa 11.10.2021
Plánovacie obdobie
2021 - 2025
Schvaľovací orgán / orgány
Obecné zastupiteľstvo
Identifikácia územnej/-ných
Obec Vidiná
samospráv/-y, pre ktorý/-é sa dokument
spracováva
Dátum schvaľovania
11.10.2021
Členovia riadiaceho výboru
V zmysle tabuľky č. 4
participatívnej tvorbyPRO
Gestor tvorby PRO a jeho kontaktné
Ing. Milan Haluška, milan.haluška@tomasovce.sk
údaje
Koordinátor tvorby PRO a jeho
Ing. Ján Šupica, starosta obce, starosta@vidina.sk
kontaktné údaje
Členovia tímov logistickej podpory
Ing. Dana Geľhošová
Bc. Ľubica Póšová
Adresa zverejnenia PRO na napr.
www.vidina.sk
webovom sídle zadávateľa tvorby
stratégie (obcí, miest, VÚC)

1. ÚVOD - Základné východiská procesu tvorby a obsahu
1.1. Inštitucionálne východiská (legislatíva, kompetencie, partneri a inštitucionalizované štruktúry
partnerstiev)
1.1.1. Legislatíva upravujúca tvorbu Zákon č. 539/2008 Z. z o podpore regionálneho rozvoja v znení
a implementáciu PRO
neskorších predpisov, Metodika a inštitucionálny rámec tvorby
verejných stratégií schváleného uznesením vlády SR č. 197/2017
z 26. apríla 2017
1.1.2. Rozhodovacie
kompetencie Obecné zastupiteľstvo obce Vidiná
v oblasti tvorby a implementácie
PRO
1.1.3. Partneri
Dotknutá verejnosť
Občania obce Vidiná
Hlavní aktéri
občania, podnikateľské subjekty, správcovia sietí, vodných plôch
rozvoja
a vodných tokov, vlastníci nehnuteľností, neziskové organizácie
Hlavní sociálnoobčania, neziskové organizácie
ekonomickí partneri
1.1.4 Inštitucionalizované partnerstvá
pre tvorbu a implementáciu PRO
 Mikroregión Novohradské podzámčie – člen
 Región Neogradinsis, z.p.o.
1.2. Obsahové východiská
1.2.1. Zdôvodnenie potreby spracovania
PRO

Potreba tvorby PRO je daná Zákonom 539/2008 o podpore
regionálneho rozvoja, ktorý ukladá obciam povinnosť
vypracovávať a aktualizovať PRO podľa potreby. PRO je
ťažiskom na napĺňanie vízie ďalšieho smerovania obce. Jeho
prostredníctvom bude Obec Vidiná uskutočňovať podporu rozvoja
na úrovni rozvoja miestnej samosprávy s dôrazom na sociálnu,
hospodársku a environmentálnu sféru. Problémom sa javí možná
zmena vedenia obce, ktorá by mohla rozbehnutý rozvoj zastaviť
svojou nečinnosťou alebo zmenou myslenia. Aj z tohto dôvodu je
PRO obce Vidiná nevyhnutným strategickým materiálom, ktorý
určí jej smerovanie na niekoľko rokov. Vypracovanie PRO je
takisto podmienkou pre využitie finančných národných zdrojov
ako i zdrojov EÚ.
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1.2.2. Definícia územia pre spracovanie
PRO a územnej štrukturácie
stratégie PRO
1.2.3. Relevantné vstupy z nadradených
programových a strategických
dokumentov

1.2.4. Informácia
o
procese
participatívnej tvorby PRO

Kataster obce Vidiná, Okres Lučenec, Banskobystrický kraj
Partnerská dohoda, Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku
2030, Národná stratégia regionálneho a územného rozvoja
Slovenskej republiky do roku 2030, Program hospodárskeho
a sociálneho rozvoja BBSK, Plán udržateľnej mobility BBSK,
Regionálna integrovaná územná stratégia Banskobystrického
kraja, Stratégia deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a
náhradnej starostlivosti v Slovenskej republike, Program
odpadového hospodárstva SR a ďalšie sektorové strategické
dokumenty
Časový prehľad kľúčových krokov participatívnej tvorby PRO,
zodpovedností a účasti partnerov (na základe skutočnosti
realizácie harmonogramu v zmysle kroku 2.8. Metodiky)

2. ANALYTICKÉ VÝCHODISKÁ
2.1. Zhodnotenie implementácie doterajších stratégií
Cieľ 1 Rekonštrukcia infraštruktúry a dobudovanie chýbajúcej infraštruktúry
Stav (splnené / nesplnené/čiastočne
Aktivita
splnené – možno uviesť aj rok
realizácie)
Rekonštrukcia obecného rozhlasu
časť zrealizovaná, prebieha priebežne
Rekonštrukcia ulíc Riečna, Pivovarská, Ružová
Ul. Ružová, Riečna - splnené,
Pivovarká - nesplnené
Zrekonštruovať chodníky na uliciach Riečna, Pivovarská a J.
Ul. Pivovarská – splnené
Kollára
Ul. J Kollára a Riečna – pripravená PD a
rozpočet
Predĺženie ulice 9. mája k pozemkom na IBV
nesplnené, nevysporiadané vlastnícke
vzťahy
Výstavba splaškovej kanalizácie na uliciach Suvorova a Zelená
nesplnené
Projekt na dobudovanie Šmeralovej ulice
nesplnené
Dažďová kanalizácia na Zvolenskej ulici pri bývalej MŠ
splnené
Dobudovanie odvodňovacieho rigolu na uliciach 1. a 9. Mája
nesplnené
Rekonštrukcia parku pred kultúrnym domom, obchodmi a CBA
splnené
Vybudovať v obci kamerový systém
Splnené, prepieha rozšírenie
Zrekonštruovať strechu na požiarnej zbrojnici
splnené
Zrekonštruovať parkovisko pred Domom smútku
v realizácii
Rekonštrukcia urnového hája a dobudovanie kolumbária
splnené
Dobudovanie chodníkov a oplotenia v cintoríne
čiastočne splnené
Vybudovanie chodníka do cintorína na Zelenej ulici
čiastočne splnené, vypracovaná PD
Cieľ 2 Sociálna oblasť a rozvoj kultúry a športu
Aktivita
Rekonštrukcia a zateplenie Materskej školy
Rekonštrukcia budovy bývalej MŠ
Zrekonštruovať a zatepliť kultúrny dom
Vybudovať multifunkčné ihrisko

Stav (splnené / nesplnené)
splnené
?
Čiastočne, pripravená PD
splnené

Vybudovať na Pivovarskej ulici detské ihrisko

Vybudovať v obci zberný dvor

splnené

Cieľ 3 Ochrana životného prostredia
Čiastočne, pripravený pozemok
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2.2. Kľúčové trendy vývoja, ak by sa stratégia PRO neimplementovala
Vidiná i napriek relatívne malému počtu obyvateľov, patrí medzi obce, ktoré sa pomerne rýchlo rozvíjajú. Je
pomerne rušný život.
V prípade, že by obec nemala stanovené strategické ciele sledujúce jej dlhodobú víziu a zároveň by nenapĺňala
tieto priority, spokojnosť obyvateľov so životom v obci by klesla. Následky by neznášala len samotná obec, ale aj
okolité spádové obce.
Strategické rozhodnutia samosprávy by boli chaotické a nezohľadňovali by názory verejnosti.
Najpravdepodobnejší scenár vývoja bez implementácie stratégie je znižovanie atraktivity obce pre jej obyvateľov
a zvýraznenie negatívnych demografických trendov. Obec by sa stala neatraktívnou pre zotrvanie občanov
v produktívnom veku, ktorým chýbajú služby a infraštruktúra pre ich deti a mládež a v neposlednom rade pre
seniorov. Nespokojnosť by zapríčinila vysťahovanie ekonomicky aktívnych obyvateľov, z čoho by sa následne
odvíjali väčšie a ťažšie riešiteľné problémy.
2.3. Identifikácia vnútorných potenciálov, výziev, limitov a problémov
Potenciál obce Vidiná vyplýva z jej daností. Prvou je blízkosť okresného mesta a dostupnosť služieb, pričom
bývanie v obci má kľudný vidiecky charakter. Tento fakt láka obyvateľov prichádzať a ostať žiť v našej obci.
Výziev pre malú obec, ako je Vidiná, je niekoľko. Základným problémom sú obmedzené finančné zdroje, preto je
nevyhnutné ich využívať čo najefektívnejšie. V obci absentujú výrobné podniky

2.4. Analýza východiskovej situácie
2.4.1 Zemepisná charakteristika a prírodné zdroje
Geomorfologické členenie (poloha) a príroda
Obec Vidiná sa nachádza na juhu stredného Slovenka na 19° 22´ východnej dĺžky a 48° 39´ severnej šírky.
Obec Vidiná patrí do okresu Lučenec, hraničí s mestom Lučenec a obcami Veľká Ves a Tomášovce. Obec Vidiná
sa nachádza v podcelku Lučenská kotlina a v časti Novohradské terasy, leží na aluviálnej nive Krivánskeho potoka.
Stred obce leží v nadmorskej výške 199 m n.m. Rozloha obce je 549 ha.
Mapa č. 1: Poloha obce Vidiná

Zdroj: PHSR Obec Vidiná 2014-2020
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Z regionálno-geologického hľadiska obec Vidiná patrí do geologickej jednotky I. rádu Vnútorné kotliny a panvy,
do Juhoslovenskej panvy, ktorá predstavuje geologickú jednotku II. rádu a do čiastkovej regionálno-geologickej
jednotky III. rádu Lučenská kotlina.
Z hľadiska geologického vývoja je územie obce Vidiná pokryté treťohornými a štvrtohornými sedimentmi. V širšom
okolí obce sú rozšírené usadeniny alúvia Krivánskeho potoka, ktoré pozostávajú z piesčitých a hlinitých štrkov,
hliny a ílu. Traduje sa, že práve geologické pomery územia podmienili vznik osídlenia.
Vzhľadom k nadmorskej výške patrí územie mesta medzi nížiny s nadmorskou výškou do 300 m n. m. Podľa
členenia morfoštruktúr patrí obec Vidiná medzi morfoštruktúry Vnútorných Západných Karpát, do Lučenskokošickej zníženiny, do výrazne negatívnych morfoštruktúr - priekopové prepadliny. Lučenská kotlina sa delí na
menšie celky, obec Vidiná sa nachádza na Novohradských terasách a Poltárskej pahorkatine.
Obec patrí do mierneho klimatického pásma, do prechodnej oblasti medzi kontinentálnou a oceánskou klímou.
Nachádza sa v teplej klimatickej oblasti. Táto oblasť siaha do výšky 400 m n. m. a priemerná ročná teplota sa
pohybuje od 8° C do 10° C. Táto oblasť je najsuchšia a priemerný ročný úhrn zrážok spadne v priemere od 500 do
600 mm. Najbližšou meteorologickou stanicou pri Lučenci je stanica v Boľkovciach.
Celé územie obce Vidiná patrí do povodia Ipľa, obcou preteká Krivánsky potok. Krivánsky potok pramení v pohorí
Ostrôžky v nadmorskej výške 670 m n.m, má dĺžku toku 48,2 km. V obci sa nenachádza vodná nádrž, najbližšie
vodné nádrže sa nachádzajú v meste Lučenec s názvom Ľadovo a v susednej obci sa na Krivánskom potoku nachádza
Tomášovský rybník.
Z pôdnych druhov sa na území obce Vidiná väčšinou nachádzajú pôdy hlinité a ílovitohlinité, ktoré patria medzi
stredne ťažké pôdy. Častice v týchto pôdach väčšie ako 0,01 mm sa nachádzajú v rozmedzí 30 až 45%, ich vznik sa
viaže na neogénne íly, sprašové hliny a fluviálne sedimenty.
Z pôdnych typov sú v obci zastúpené fluvizem glejová, ktorá sa vyznačuje prítomnosťou glejového redukčného
horizontu v profile v hĺbke 0,5 – 1 m, ako dôsledok dlhodobo pôsobiacej hladiny podzemnej vody v tejto hĺbk, ďalej
sa tu nachádza luvizemepseudoglejové a pseudoglejeluvizemné.
Podľa fytogeografického členenia patrí územie obce Vidiná do oblasti Panónskej flóry (Pannonicum), do oblasti
pramatranskejxerotermnej flóry (Matricum) do Ipeľsko-rimavskej brázdy a podľa fytogeograficko-vegetačného
obdobia sa zaraďuje do dubovej zóny, horskej podzóny a do sopečnej oblasti. Zloženie fauny a flóry je výsledkom
pôsobenia dlhodobých vývojových procesov ako aj zásahom človeka. Na poliach, lúkach a pasienkoch sú zastúpené
bežné druhy rastlinných spoločenstiev. Z lúčnych druhov sú to viaceré druhy tráv, napr. psinček tenučký, lipnica
lúčna, tomka voňavá, kostrava lúčna, z bylín ďatelina lúčna, myší chvost obyčajný, králik biely, skorocel kopijovitý,
ďatelina plazivá, púpava lekárska, štiav kyslý, zvonček konáristý a iné.
Vlhkejšie prostredia osídľujú viaceré druhy ostríc, vstavačov, páperník širokolistý a úzkolistý a iné vlhkomilné
druhy. Poľné kultúry (obilniny - najmä pšenica, jačmeň, ovos a okopaniny) v dlhotrvajúcom vývoji sa odklonili od
svojich primárnych vlastností a sú dnes samostatne málo životaschopné. Bez náročného pestovania by ťažko obstáli
v prirodzenom konkurenčnom boji s ostatnými rastlinami, ktoré ich sprevádzajú - burinami. Najčastejšími burinami
sú: drchnička roľná červebá, horčica roľná, veronika perzská, pichliač roľný, kapustička obyčajná, pýr plazivý, mlieč
roľný, sklerant ročný, podbeľ liečivý, konopnica napuchnutá, lipkavec obyčajný, nezábudka roľná a iné. V
samotnom intraviláne obce nachádzame množstvo zástupcov ruderálnej vegetácie rozšírenej na stanovištiach
vytvorených človekom. Sú pozdĺž ciest, medzi zastavanými plochami, ohradami, na chodníkoch, pri plotoch a pod.
K typickým zástupcom tohto charakteru patrí napr. lastovičník väčší, pŕhľava dvojdomá, lopúch väčší, druhy rodov
mrlík, stavikrvov, skoroceľvačší.
V dnešnej kultúrnej krajine tvoria dôležitú zložku i krovinaté spoločenstvá. Rozšírené sú na prístupných, ľudským
zásahom menej narušených miestach. Najrozšírenejšie sú však na neobrábaných plochách, strmších svahoch,
okrajoch poľných ciest a pod. K najčastejšie zastúpeným druhom krov patrí trnka obyčajná, ruža šípová, vtáčí zob,
ostružina krovitá, svíb krvavý, lieska obyčajná a viaceré druhy vŕb. V podraste týchto krov nachádzame niekoľko
bylín, ktoré sú schopné znášať tmavé prostredie. Sú to napr. pŕhľava dvojdomá, pakost smradľavý, zádušník
brečtanolistý, kopytník európsky, pľúcnik lekársky
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Pestrosť bylinných druhov sa odráža i v pestrosti lesných spoločenstiev. Na nízkych vyvýšeninách, kde nie je orná
pôda, sa rozprestierajú dubové lesy premiešané hrabom. Prevládajúce druhy sú: dub zimný, dub-cer, dub plstnatý,
hrab obyčajný, javor tatársky, jaseň manový, lipa veľkolistá i lipa malolistá. Takmer úplne vymizol smrek obyčajný,
breza plstnatá a agát biely. Na brehoch Lučeneckého potoka a na mokrejších priestranstvách sú najčastejšie
zastúpené jelša lepkavá, vŕba popolavá, čremcha strapcovitá, vŕba rakyta, vŕba päťtyčinková, krušina jelšová, topoľ
osika a vŕba krehká. Zemepisná poloha, reliéf krajiny a rôznorodý vegetačný kryt Lučeneckej kotliny ovplyvňujú
zloženie živočíšstva v chotári obce. Neobyčajne bohaté na druh a jedince sú živočíšne spoločenstvá bezstavovcov.
Z prvkov sú tu koreňonožce, bičíkovce a nálevníky. Žijú v hornej vrstve pôdy a živia sa rôznymi baktériami. Z
červov sú to najmä dážďovky, ktoré sa významne podieľajú na humifikácii pôdy. Vyskytuje sa tu hlavne dážďovka
zemná, dážďovka ružová, háďatko obyčajné, slizniak hôrny, slizniak čiernosivý a iné. Zo slimákov je najčastejší
slimák obyčajný. Pod kameňmi sa zdržiava mnohonožka chlpatá, stonožka ucholaková a podobne. Hmyz je
zastúpený veľmi bohato. Najčastejšie druhy sú: hmyzovka pôdna, ucholak obyčajný, svrček lesný, mravec lúpeživý,
mravec bodavý, mravec čierny, mravec žltý, mravec lesný, osa obyčajná, sršeň obyčajný, rôzne druhy bystrušiek fialová, medená, lesná; hrobárik lesný, hrobárik čierny, zdochlinár červenoštíty, lajniak lesný, lajniak jarný, kliešť
obyčajný, križiak obyčajný a mnohé iné. Medzi hmyz zaraďujeme aj chrústa obyčajného, nosorožteka obyčajného,
roháča veľkého, rôzne druhy fúzačov, mníšok, obaľovačov, kobyliek, vošiek atď. Z obojživelníkov sa vyskytujú:
salamandra škvrnitá, mlok obyčajný, ropucha obyčajná, ropucha zelená, skokan hnedý, skokan štíhly, slepúch
lámavý, jašterica obyčajná, jašterica múrová, jašterica zelená, užovka obyčajná, zmijovec hladký a zmija obyčajná.
Vtáky tvoria najpočetnejšiu skupinu stavovcov. Žijú takmer všade, od intravilánu obce až po celý chotár. V zimných
mesiacoch nachádzame druhy zimujúce, na jar a v podjeseň druhy sťahovavé. Hniezdiace druhy sú vari
najtypickejšie pre celý región obce. Z dravcov tu hniezdi jastrab veľký, krahulec obyčajný a myšiak hôrny. V
poľných biotopoch je už zriedkavá jarabica poľná. Takmer nenachádzame už prepelicu poľnú. Aklimatizoval sa
však bažant obyčajný. Holuby reprezentuje holub hrivnák, holub plúžik, hrdlička poľná a hrdlička záhradná.
Významné miesto medzi operencami má kukučka, typická svojim hniezdnym parazitizmom. Sovy sú prispôsobené
lovu v podvečerných a nočných hodinách. Patria sem: sova obyčajná, sova ušatá a kuvik obyčajný.
Rod spevavcov je zastúpený najpočetnejšie. Tvoria ho vtáky malých až stredných veľkostí. Výnimku tvorí iba čeľaď
krkavcovitých, ktorá sa svojou veľkosťou vyčleňuje spomedzi ostatných spevavcov. Je to najmä havran čierny, ktorý
sa v chotári vyskytuje len v zimnom období.
Ďalej je to krkavec čierny, vrana obyčajná východoeurópska, kavka obyčajná, straka obyčajná, sojka obyčajná. Z
čeľade škovránkovitých spomenieme pipíšku chocholatú, škovránka stromového a tiež škovránka poľného. Čeľaď
lastovičkovitých reprezentuje lastovička obyčajná a belorítka obyčajná. Brehuľa obyčajná je zriedkavý hniezdič
kolmých riečnych brehov. Jediným zástupcom vlhovitých je vlha obyčajná. Sýkorovité predstavujú veľmi užitočné,
drobné a pohyblivé vtáčiky lesov, parkov a záhrad. Sú to: sýkorka veľká, sýkorka belasá, sýkorka uhliarka, sýkorka
chochlatá, sýkorka hôrna, sýkorka čiernohlavá a mlynárka dlhochvostá.
Typickým druhom je i drobný oriešok obyčajný. Čeľaď drozdovitých v chotári reprezentuje drozd trskotavý, drozd
čvíkotavý, drozd plavý a drozd čierny. Medzi drozdovité sa tiež radia: skaliarik sivý, pŕhľaviarčiernohlavý, pŕhľaviar
červenkastý, žltochvost domový a červienka obyčajná. Penicovité sú zastúpené veľmi užitočnými hmyzožravými
druhmi. Sú to trsteniarik obyčajný žijúci pri vodách, sedmohlások obyčajný, slávik obyčajný. Ďalej rôzne druhy
peníc - rod sylvia (čiernohlavá, sláviková, popolavá) a kolibkárikov - rod Phylloscopus (spevavý, čipčavý, sykavý).
Čeľaď králikovitých reprezentuje zlatohlav, ktorý je zároveň najdrobnejším vtákom vôbec. Z muchárikovytých
poznáme najmä muchára sivého a muchárika bielokrkého. Trasochvosté zastupuje trasochvost biely a ľaptuška
hôrna. Strakošovité reprezentuje strakoš obyčajný a strakoš červenohlavý. Čeľaď vrabcovitých sa vyznačuje
relatívne silným kužeľovitým zobákom prispôsobeným na požieranie i otváranie semien. Z nich sú najpočetnejšie:
vrabec domový, vrabec poľný, glezg obyčajný, stehlík obyčajný, stehlík konôpkar, kanárik poľný, čížik, hýľ
obyčajný, pinka obyčajná, strnádka obyčajná ako i celý rad ďalších. V chotári sa nachádza aj široká paleta cicavcov.
Rad hmyzožravcov predstavujú takmer výlučne užitočné druhy. Sem patria: jež a krt, ďalej menej známe piskorovité,
veľmi pohyblivé, malé, na prvý pohľad myšiam podobné živočíchy. Najhojnejší z nich je piskor obyčajný a piskor
malý, ktorý je našim najdrobnejším cicavcom s celkovou váhou 2-7 gramov. Zo zástupcov netopierov je najviac
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rozšírený netopier obyčajný. K dvojzubcom patrí všeobecne známy zajac poľný. Hlodavce sú rozšírené v
rôznorodom prostredí. Typickým hlodavcom sú veverice, plch veľký, pĺšik lieskový. Čeľaď myšovitých je terikolná.
Radíme sem myš domovú, potkan obyčajný. Čeľaď hrabošovitých reprezentujú najmä: hrdziak hôrny, krysa vodná
a najväčší škodca našich polí - hraboš poľný. Mäsožravce sú dravé cicavce rôznych veľkostí. Do tejto skupiny patrí
líška, kuna hôrna, kuna skalná, hranostaj obyčajný a najmenší mäsožravec lasica obyčajná.
Dňa 29. 07. 1991 bol vykonaný zápis chránených území v katastri obce Vidiná. Do kategórie B boli zapísané:
Vidinské platany v areáli parku kaštieľa a Vidinské katalpy v areáli parku kaštieľa. Do kategórie C bolo zapísané
Údolie potoka Točnica.
2.4.2 Výmera obce a využitie pôdy
Celková výmera katastra obce je 5 488 953 m².
Tabuľka č. 6
Celková výmera územia obce (v m²)
2014
2015
2016
2017
Poľnohospodárska
pôda
4 237 843
z toho: - orná pôda
2 727 058
- chmeľnica
0
- vinica
667
- záhrada
307 706
- ovocný sad
0
- trvalý trávny
porast
1 202 412
Nepoľnohospodárska
pôda
1 251 110
z toho: - lesný pozemok
521 492
- vodná plocha
66 207
- zast. plocha a
nádvorie
586 743
- ostatná plocha
76 668
Celková výmera
5 488 953
Zdroj: http://datacube.statistics.sk/

2018

2019

2020

4 236 338 4 234 415 4 233 545 4 231 760 4 227 588
2 726 668 2 726 312 2 726 310 2 725 306 2 722 510
0
0
0
0
0
667
667
667
667
667
307 003
305 436
304 568
303 787
302 411
0
0
0
0
0

4 222 761
2 718 682
0
667
301 412
0
1 202 000

1 202 000 1 202 000 1 202 000 1 202 000 1 202 000
1 266 192
1 252 615 1 254 538 1 255 408 1 257 193 1 261 365
521 492
521 492
521 492
521 492
521 492
66 207
66 207
66 207
66 207
66 207

521 492
66 207

589 745
590 318
591 400
592 205
597 765
75 171
76 521
76 309
77 289
75 901
5 488 953 5 488 953 5 488 953 5 488 953 5 488 953

599 821
78 672
5 488 953

Od roku 2014 pokleslo množstvo poľnohospodárskej pôdy o 15 082 m². Tento pokles bol spôsobený vzrastom
zastavanej plochy na úkor záhrad.
Vlastníctvo a správa pôdy: Najviac pôdy obhospodaruje Agrotom s.r.o..
2.4.3

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

2.4.3.1 Stav a vývoj počtu obyvateľstva
Z demografického hľadiska patrí obec Vidiná medzi malé obce s vidieckym charakterom. Vývoj počtu
obyvateľov v posledných šiestich rokoch je mierne negatívny. V čase sa menil vplyvom migrácie ako aj
prirodzeného prírastku/úbytku obyvateľstva. K 31.12.2020 mala Vidiná o 60 obyvateľov menej ako na konci roka
2014. Ako môžeme vidieť v grafe č.1, v obci je viac žien ako mužov.
Tabuľka č. 7: Vývoj počtu obyvateľstva v obci
2014
2015
2016
Muži
881
875
872
Ženy
949
932
931
Spolu
1830
1807
1803
Zdroj: http://datacube.statistics.sk/

2017
891
909
1800

9

2018
887
904
1791

2019
881
894
1775

2020
875
895
1770
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Graf č. 1:

Zdroj: http://datacube.statistics.sk/, vlastné spracovanie

Na rozbor najjednoduchších demografických ukazovateľov v obci Vidiná máme k dispozícii údaje o prírastku
/ úbytku obyvateľstva za roky 2014 – 2020. K 31.12.2014 mala obec 1830 obyvateľov.
Vývoj ukazovateľa prirodzeného prírastku obyvateľstva v obci v sledovanom období vykazuje nerovnomerný
trend.
Počet zomrelých v obci prekročil počet živonarodených obyvateľov v rokoch od 2014 do 2020. Za sledované
obdobie sa v obci narodilo spolu 88 detí a zomrelo 139 obyvateľov.
Pri analýze mechanického pohybu obyvateľstva sa pozornosť sústreďuje predovšetkým na migračný pohyb
(migrácia = sťahovanie). Celkový počet prisťahovaných za sledované obdobie je 254 a vysťahovaných 275
obyvateľov. Celkový efekt je mierne negatívny.

Tabuľka č. 8: Pohyb obyvateľstva

Živonarodení
Zomretí
Prirodzený prírastok
obyv.
Prisťahovaní
Vysťahovaní
Migračné saldo
Celkový prírastok obyv.
Zdroj: http://datacube.statistics.sk/

2014
14
19

2015
7
21

2016
15
14

2017
12
22

2018
11
18

-5
35
42
-7
-12

-14
31
40
-9
-23

1
28
33
-5
-4

-10
49
42
7
-3

-7
41
43
-2
-9

2019 2020
16
13
19
26
-3
30
43
-13
-16

-13
40
32
8
-5

2.4.3.2 Veková štruktúra obyvateľstva
Najpočetnejšou vekovou skupinou v obci sú obyvatelia v produktívnom veku. Z dlhodobého hľadiska ale
táto skupina klesá. Celkovo možno povedať, že obec Vidiná starne, pretože pri porovnaní počtu detí do 15 rokov a
obyvateľstva v poproduktívnom pripadá na 100 obyvateľov v produktívnom veku 102 obyvateľov v
poproduktívnom veku, pričom tento index medziročne mierne rastie od roku 2014. Rovnaký vývoj má aj
ekonomická alternatíva tohto indexu, ktorá porovnáva deti a mládež do 18 rokov k poproduktívnemu obyvateľstvu.
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Tieto indexy poukazujú na nepriaznivý demografický vývoj ako problém spoločenský aj ekonomický. Na
nepriaznivý vývoj poukazujú aj indexy závislosti. Tieto medziročne rastú, pričom vyšším tempom rastie index
závislosti 2, ktorý porovnáva pomer produktívneho obyvateľstva a obyvateľstva v poproduktívnom veku.
Tabuľka č. 9: Veková štruktúra obyvateľstva
Kategórie
Predproduktívny
vek
Produktívny
Poproduktívny
Ukazovatele
Index starnutia
ekonomický
Index
ekonomického
zaťaženia
Index závislosti
I
Index závislosti
II

2014

2015

2016

2017

2018

2019 2020

213

204

203

203

206

207

212

1294

1276

1262

1244

1232

1199

1192

323

327

338

353

353

369

151,64

160,29

166,50

173,89

171,36

178,26

172,64

41,42

41,61

42,87

44,69

45,37

48,04

48,49

16,46

15,99

16,09

16,32

16,72

17,26

17,79

24,96

25,63

26,78

28,38

28,65

30,78

30,7

366

Zdroj: http://datacube.statistics.sk/
Graf č. 2

Porovnanie vývoja vekovej štruktúry obyvateľstva obce Vidiná
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Zdroj: http://datacube.statistics.sk/, vlastné spracovanie
2.4.3.3 Národnostná štruktúra obyvateľstva
Národnostne možno považovať obec Vidiná za etnograficky vyrovnanú, nakoľko podľa údajov posledného
sčítania ľudu je podiel slovenskej národnosti 89,43%. Národnosťou sa rozumie príslušnosť osoby k národu,
národnostnej menšine alebo etnickej menšine. Pre určenie národnosti nie je rozhodujúca materinská reč, ani reč,
ktorú občan prevažne používa alebo lepšie ovláda, ale jeho vlastné rozhodnutie o príslušnosti k národu, národnostnej
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menšine alebo etnickej menšine. Štruktúru obyvateľov obce Vidiná podľa národnosti znázorňuje tabuľka 10.
Zastúpenie tu majú tri rôzne národnosti. Podiel slovenskej národnosti v obci je viac ako 89%.

Tabuľka č. 10: Národnostné zloženie obyvateľstva
Národnosť
Slovenská
Maďarská
Česká
Iné a nezistené
Zdroj: http://datacube.statistics.sk/

%
89,43
1,83
0,27
8,47

2.4.3.4 Náboženská štruktúra obyvateľstva
Podľa údajov zo SODB 2011 v obci značne prevažuje rímskokatolícke vierovyznanie so zastúpením
52,35%, ďalšou skupinou sú obyvatelia evanjelického vierovyznania. Obyvatelia bez vyznania tvoria 19,84%..
Tabuľka č. 11: Obyvateľstvo podľa vierovyznania
Vierovyznanie
Rímskokatolícke
Evanjelické
Iné
Bez vyznania
Zdroj: http://datacube.statistics.sk/

%
52,35
16,44
11,37
19,84

Obr. č. 1
V obci sa nachádza rímskokatolícky kostol Božského srdca,
jednoloďová neobaroková stavba
s
polkruhovo
ukončeným presbytériom a predstavanou vežou s cibuľovou
helmicou z roku 1907-1911. Kostol je kultúrnou pamiatkou.
Obr. č. 2: Dedinská zvonica

Zdroj: PHSR Obec Vidiná 2014-2020
Baroková evanjelická zvonica z polovice 18. storočia je
murovaná stavba so štvorcovým pôdorysom. Stavba je zastrešená
barokovou cibuľovitou strechou. Zvonica bola postavená
v areáli kaštieľa.

12

Zdroj: PHSR Obec Vidiná 2014-2020

Obec Vidiná,
Obec Vidiná, Športová 255/1, 985 59 Vidiná
Obr. č. 3: Barokový kaštieľ

Zdroj: PHSR Obec Vidiná 2014-2020
Trojkrídlový barokový kaštieľ, jednopodlažná stavba s manzardovou strechou na pôdoryse písmena U z
roku 1706, postavený na starších základoch. Stavbe dominuje stredný rizalit a nárožné veže. Strecha je
pokrytá šindľom. Kostol prešiel stavebnými úpravami v 19. a 20. storočí. Dekoratívne barokové fasády sú členené
lizénovými rámami, okná majú prelamované frontóny. Interiéry stavby sú čiastočne plochostropé, čiastočne
zaklenuté pruskou či kláštornou klenbou. Pri kaštieli sa nachádza historický prírodnokrajinársky park z druhej
polovice 19. storočia. Trojkrídlový kaštieľ s vystupujúcimi nárožnými vežami. V súčasnosti slúži ako misijný dom
Spoločnosti Božieho srdca. Grófka Hedviga Asbóthová dala vo Vidinej postaviť kostol Božského Srdca Ježišovho.
Dokončený a posvätený bol roku 1911. V tom istom roku grófke zomrel manžel. Táto zbožná vdova po smrti svojho
manžela darovala Spoločnosti Božieho Slova svoje sídlo - kaštieľ 9. septembra 1927.

2.4.3.5 Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva delí populáciu podľa výšky dosiahnutého vzdelania. Vzdelané
obyvateľstvo (na každom stupni) je viac informované, rýchlejšie sa zapája do pracovného procesu, skôr nachádza
riešenia aj z krízových situácií, je ochotné meniť zamestnania. Na základe výšky dosiahnutého vzdelania obyvatelia
ovplyvňujú ekonomickú dynamiku obce a tým aj jej rozvoj.
Vzdelanostná úroveň obyvateľstva je jednou zo slabín obce. Táto vzdelanostná štruktúra nie je ideálna pre
momentálne potreby trhu práce, najmä po jej silnej orientácii na vedomostnú spoločnosť a využívanie informačnokomunikačných technológií. Aj keď sa situácia môže zmeniť u detí, problémom zostáva dospelé obyvateľstvo, ktoré
by potrebovalo zvýšenie vzdelanostnej úrovne k tomu, aby sa mohla znížiť nezamestnanosť. Chýba systém
celoživotného vzdelávania. Najviac obyvateľov obce je s úplným stredoškolským vzdelaním s maturitou, resp.
vyšším odborným vzdelaním (vyše 32%). Druhou najväčšou skupinou sú občania s učňovským vzdelaním alebo
stredným odborným bez maturity, ktorých je cca 23%. Občanov s vysokoškolským vzdelaním je 17%. Zvyšok
tvoria občania so základným vzdelaním.
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2.4.4 TRH PRÁCE
2.4.4.1 Nezamestnanosť
Od roku 2014 počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie priebežne klesal.
Vysoká miera nezamestnanosti v regióne zaradila okres Lučenec medzi najmenej rozvinuté okresy. Na konci
roku 2020 bola miera nezamestnanosti v okrese 12,03%. V roku 2014 bol počet nezamestnaných v obci 99 osôb.
Nezamestnanosť postupne klesala až do roku 2019. V roku 2020 zaznamenala nárast na 51 osôb, čo možno pripísať
dôsledkom pandemickej situácie na Slovensku.
Tabuľka č. 12: Nezamestnanosť v obci
Počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie (UoZ)
2014
2015
2016
2017
2018
Muži
53
45
35
27
15
Ženy
46
36
39
23
18
Spolu
99
81
74
50
33
Zdroj: www.upsvr.gov.sk/statistiky

2019
18
20
38

2020
29
22
51

2.4.5 EKONOMICKÝ ROZVOJ (EKONOMIKA)
2.4.5.1 Obecný rozpočet
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2020. Obec ho zostavila
podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Obec hospodári s vyrovnaným rozpočtom vo výške 542 470,00 Eur, teda sú plánované bežné príjmy vo výške
542 470,00 Eur a bežné výdavky vo výške 542 470,00 Eur.
2.4.5.2 Malé a stredné podnikanie, samostatne hospodáriaci roľníci
Tabuľka č. 12: Podnikanie v obci – právnické osoby
Právnické osoby (PO)
2014
2015
2016
2017
PO ziskové
42
52
54
55
PO neziskové
13
2
5
10
Spolu
55
54
59
65

2018
53
7
60

2019
55
8
63

2020
53
6
59

2019
86
80

2020

Tabuľka č. 13: Podnikanie v obci – právnické osoby
Fyzické osoby (FO) - podnikatelia
2014
FO podnikatelia
96
z toho: - živnostníci
88
Zdroj: www.upsvr.gov.sk/statistiky

2015
95
87

2016
97
88

2017
100
93

2018
81
75

85
80

Dôležitými faktormi pre ekonomický rozvoj obce sú taktiež podmienky pre rozvoj podnikania v obci a
podnikateľské aktivity súkromného sektoru. Priamo v obci sa podnikanie sústreďuje predovšetkým do činnosti
fyzických osôb zameraných na podnikanie v oblasti obchodu a služieb.
V obci je ku dňu spracovania dokumentu, podľa evidencie obce registrovaných 144 právnických osôb
a fyzických osôb podnikateľov. V obci sa nachádza Pozemkové spoločenstvo– urbariát
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2.4.5.3 Cestovný ruch
V obci absentujú možnosti ubytovania, rovnako ako turistická infraštruktúra, značenie a propagácia pre
potreby cestovného ruchu. Z pohľadu cestovného ruchu je zaujímavou prevádzka reštaurácie ART FURMAN.
Pripravuje sa výstavba cyklotrasy z Lučenca-Vidiná-Tomášovce, ktorá je podporená zo zdrojov Európskeho
spoločenstva. Samotná obec má potenciál pre rozvoj cestovného ruchu. Atraktívnosť obce vyplýva jednak z jej
polohy, dobrého cestného prístupu, blízkosti okresného mesta, ale aj z existujúcich možností, ktoré obec
návštevníkom ponúka. V obci je známa tradícia hrnčiarstva, ktorú chce obec v budúcnosti obnoviť a využiť pre
rozvoj kultúrnych tradícií a rozvoj cestovného ruchu.

2.4.6 SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA
2.4.6.1 Inštitúcie a organizácie
Hlavným objektom občianskeho vybavenia v obci je Obecný úrad, so zasadačkou, knižnica a kultúrny dom. V
obci je zriadená pobočka Slovenskej Pošty.
Najbližšie zastúpenie štátnej správy sa nachádza v meste Lučenec. Jedná sa o: Okresný úrad, Úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny, pobočku finančného riaditeľstva, Sociálnu poisťovňu.
Taktiež bankový sektor je zastúpený len v Lučenci. V obci sa nenachádza žiadny bankomat. Ďalej sú v
okresnom meste pobočky 3 zdravotných a iných poisťovní.
Z hľadiska finančného trhu ako aj z iných hľadísk je pre obec Vidiná centrom peňažníctva a poisťovníctva
mesto Lučenec. Oblastná organizácia cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie, Regionálna rozvojová
agentúra, Región Neogradiensis, z.p.o. a ďalšie subjekty podpory rozvoja regiónu.
Aktívne organizácie v obci Vidiná:
Miestny odbor Matice slovenskej
Športový klub Slovan Vidiná
Spoločnosť psoriatikov a atopikov
Klub dôchodcov
Folklórny Súbor Škorec
ŽSS Vidovenky
OZ KROP
Obec Vidiná je členom nasledovných organizácií a združení:
Združenie miest a obcí Slovenska
Regionálne združenie miest a obcí Novohrad
Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR
Regionálne vzdelávacie centrum Rimavská Sobota
Zbor pre občianske záležitosti Človek človeku
Klub starostov
Mikroregión Novohradské podzámčie
Región Neogradiensis
V rámci medzinárodnej spolupráce udržiava aktívne vzťahy s obcou Egyházasdengeleg, (Maďarská republika).
2.4.6.2 Školstvo
V obci je materská škola s počtom žiakov 36 detí, žiaci z obce navštevujú Základné školy v Lučenci.
Stravovanie detí z materskej školy ja zabezpečené v školskej jedálni. Objekt materskej školy je po rekonštrukcii. V
blízkosti MŠ sa nachádza detské a dopravné ihrisko, multifunkčné ihrisko. Mimoškolská činnosť je zameraná na
rozvoj pohybových aktivít (pohybová prípravka zameraná na futbal) a zachovávanie tradícií (Detský folklórny súbor
Konôpka). Stredné školstvo, ako aj 3 základné umelecké školy sú dostupné v meste Lučenec.
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2.4.6.3 Sociálna a zdravotná starostlivosť
Obec má spracovaný Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2019 – 2023 v zmysle § 83 zákona č.
448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. V obci Vidiná sa nachádza domov sociálnych
služieb Nádej. Svojim klientom, deťom aj dospelým, poskytuje sociálne služby nevyhnutnej starostlivosti, ako
napríklad zaopatrenie, strava a bývanie. Obec vo vlastnom režime zabezpečuje opatrovateľskú službu pre seniorov,
ktorí sú na túto pomoc nevyhnutne odkázaní. Občania využívajú dostupné služby v meste Lučenec a okolí. V obci
existuje dopyt po sociálnych službách najmä pre seniorov a vzhľadom na negatívny vývoj demografickej situácie je
predpoklad, že tento dopyt bude narastať. V súčasnosti sa v obci nenachádza žiadne zdravotné stredisko, všetka
zdravotnícka starostlivosť ako aj lekárska pohotovosť je zabezpečená v susednom meste Lučenec. Absentuje ale
ambulancia stomatológa a lekáreň. Špecializované ambulancie sú dostupné taktiež v meste Lučenec.
Obec Vidiná zabezpečuje svojim obyvateľom nasledovné sociálne činnosti:
- posudková činnosť na účely odkázanosti na sociálnu službu – výkon samosprávy vyplývajúci z §34 a 41 Zákona
č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,
- základné sociálne poradenstvo – v prípade potreby poskytovanie potrebných informácií jednotlivcom, ktorí
potrebujú pomoc a podporu v rôznych nepriaznivých sociálnych situáciách
- výkon osobitného príjemcu prídavku na deti, ktoré zanedbávajú povinnú školskú dochádzku – činnosť je
vykonávaná v spolupráci s ÚPSVaR v Lučenci,
- výkon osobitného príjemcu dávky v hmotnej núdzi – činnosť je vykonávaná v spolupráci s ÚPSVaR v Lučenci
- návšteva jubilantov, rôzne posedenia s dôchodcami - aktivita samosprávy pre seniorov v záujme podpory ich
integrácie a aktívnej účasti na živote v obci.
2.4.6.4 Služby
V obci sa nachádza obchod potraviny, pohostinstvá. Nie len pre obyvateľov Vidinej ale aj v širokom okolí je
známe pohostinstvo Furman. Jeho zameranie je na každodenné stravovanie, obchodné jednania ako aj na oslavu
rôznych príležitostí. Svoje služby obyvateľom ďalej ponúka kaderníctvo, stavebné firmy a stolári. Ku skvalitneniu
služieb pre občanov prispelo otvorenie pobočky Slovenskej pošty vo Vidinej. V obci sa nachádza požiarna zbrojnica
a Dom smútku. Ostatné služby sú dostupné v okresnom meste Lučenec.
2.4.6.5 Kultúra a šport
Najväčší organizátor kultúrnych akcií je Obec. Pravidelne organizuje stavanie mája, športový deň, rozlúčku s
letom, ples, stretnutie dôchodcov a fašiangový sprievod. V obci pôsobí folklórna skupina Škorec a ženská spevácka
skupina Vidovenky.
V obci pôsobí miestny odbor Matice slovenskej, ktorý svoju činnosť znovu obnovil v roku 1991 medzi prvými
MO v okrese Lučenec. V tom istom roku vznikla aj Folklórna skupina pri MO MS. Kolektív spracováva a prezentuje
zvyky a obyčaje Novohradu, Malohontu a Obce Vidiná v autentickej podobe, ako sa zachovali z rozprávania
miestnych obyvateľov. V obci je aktívny Klub dôchodcov, ktorý organizuje pre svojich členov aj priaznivcov rôzne
besedy, podujatia a zájazdy. Obecná knižnica, okrem výpožičky kníh organizuje pre obyvateľov obce tvorivé dielne
pre rôzne vekové skupiny. Obec vydáva Vidinské noviny. Bohatá je divadelná tradícia obce, ktorá má min. 100
rokov. Na území obce pôsobí občianske združenie Športový klub Slovan Vidiná. Šport sa v obci začal rozvíjať po
vzniku Československej republiky, Prvé futbalové mužstvo sa datuje z roku 1922. Z infraštruktúry športu je v obci
vybudované futbalové ihrisko spolu s tribúnou, viacúčelové ihrisko, antukové ihrisko. Obec Vidiná podporuje
Športový klub Slovan Vidiná aj poskytnutím priestorov v suteréne Kultúrneho domu vo Vidinej a pravidelnou
údržbou futbalového ihriska za účelom podpory detí a mládeže, aj ostatných obyvateľov.
2.4.6.6 Bývanie
V obci Vidiná je malá časť bytového fondu neobývaná. Z celkového počtu bytov 628 je neobývaných približne
5,82 %. Tieto byty sú v súkromnom vlastníctve. V obci sa nachádzajú bytové domy. Z celkového počtu domov bola
viac ako polovica postavená medzi rokmi 1961 – 1980 (53,36%). Voľné pozemky vo vlastníctve obce na výstavbu
sa v obci nenachádzajú.
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Tabuľka č.14: Bytový fond obce 2011
trvalo
neobývané
obývané
Počet
628
39
bytov
Zdroj: www.upsvr.gov.sk/statistiky

spolu
669

2.4.6.7 Ochrana a bezpečnosť
Obec nemá zriadenú obecnú políciu a nemá tu zastúpenie ani štátna polícia, dostupná je polícia v meste
Lučenec. V obci je požiarna ochrana zabezpečená dobrovoľným hasičským zborom, ktorý má k dispozícií objekty
požiarnej zbrojnice vybavené základnou hasiacou technikou. V obci nie je postačujúce verejné osvetlenie a
disponuje kamerovým systémom.
2.4.7 TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA
2.4.7.1 Doprava a cesty
Širšie vzťahy obce Vidiná sú podmienené dopravnými väzbami na sídelnú štruktúru Banskobystrického kraja.
Základným druhom dopravy je cestná. V cestnej doprave je pripojenie riešeného územia na hlavnú cestnú sieť
zabezpečené cestou I. triedy štátna hranica SR/A – Bratislava – Nitra – Zvolen – Rimavská Sobota – Rožňava –
Košice – Michalovce – štátna hranica SR/UA. Vo fáze výstavby je rýchlostná cesta R2.
Obec je dobre dostupná verejnou autobusovou dopravou. Železničná doprava je dostupná v Meste Lučenec.
Hromadnú dopravu osôb umožňuje niekoľko prímestských liniek SAD. V okolí mimo katastra obce je dostupných
niekoľko čerpacích staníc. Najbližšie letisko je Sliač – 55 km.
2.4.7.2 Voda, kanalizácia a plyn
Širšie územie obce Vidiná spadá do povodia horného Ipľa prostredníctvom toku Krivánsky potok a potok
Točnica, ktoré pretekajú katastrom obce a sú aj hlavným recipientom pre odvádzanie povrchových vôd zo širšieho
územia. Tok Krivánsky potok je upravený.
V obci sa nachádza verejný vodovod od roku 2001.
Územie obce Vidiná je plynofikované na 100%. Cez k.ú. obce Vidiná severne od zastavaného územia prechádza
trasa diaľkového VTL plynovodu
2.4.7.3 Elektrická energia, osvetlenie a rozhlas
Zásobovanie obce Vidiná elektrickou energiou je zabezpečované elektrorozvodmi Stredoslovenských
elektrární. Obec je plne závislá na dodávke elektrickej energie, nemá vlastný zdroj výroby elektrickej energie.
2.4.7.4 Environmentálna infraštruktúra
Nakladanie s odpadmi
V obci je zabezpečený zber a odvoz komunálneho odpadu firmou Mepos na skládku Čurgov (kataster
Lučenec). V separovaní odpadu zložka dosahuje viac ako 60% vyseparovaného odpadu z celkového podielu
komunálneho odpadu. Obec momentálne triedi (zabezpečuje triedenie) štyroch zložiek odpadov (papier, plasty,
kovy, sklo). Obec 2 x do roka organizuje zber veľkoobjemového odpadu, prostredníctvom veľkoobjemových
kontajnerov. Obec Vidiná je súčasťou systému ZELENÝ BOD. Hlavnou úlohou tohto systému je podpora
separovaného zberu odpadu z obalov a osveta medzi obyvateľmi. Systém ZELENÝ BOD prevádzkuje na Slovensku
oprávnená organizácia ENVI-PAK.
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Kvalita ovzdušia a hluk
Obec Vidiná patrí podľa environmentálnej kvality do regiónu s mierne narušeným až narušeným prostredím.
Priamo v obci sa nenachádza žiaden bodový znečisťovateľ prostredia. Najväčším znečisťovateľom životného
prostredia je doprava.
Obr. č. 1: Kvalita ovzdušia

Zdroj: www.beiss.sk

Zeleň a verejné priestranstvá
Územie obce sa nachádza mimo ohrozených oblastí Slovenska z hľadiska narušenia životného prostredia.
V blízkosti obce sa nachádzajú menšie zdroje znečistenia Obec priebežne obnovuje a dopĺňa verejnú zeleň.
2.4.7.5 Informačná spoločnosť a telekomunikácie
Obec je pokrytá signálom všetkých mobilných operátorov. Zároveň je napojená prostredníctvom optického kábla.
Ústredňa obecného rozhlasu je umiestnená v priestoroch obecného úradu. Bezdrôtový obecný rozhlas je nákladný na
údržbu, vysoká poruchovosť. Amplióny sú umiestnené na najfrekventovanejších miestach obce, križovatkách miestnych
komunikácií a pred obecným úradom.
Obec prevádzkuje internetovú stránku www.vidina.sk a je aktívna na sociálnej sieti
https://www.facebook.com/obecvidina. Obec vydáva obecné noviny.
2.4.8 MANAŽMENT A SPRÁVA OBCE
Obecné zastupiteľstvo má 9 poslancov. Obec vykonáva samosprávu v zmysle zákona NR SR č. 369/1990 Z.
z. o obecnom zriadení. Obec má zriadenú Obecnú radu a komisie pri Obecnom zastupiteľstve. Obecné zastupiteľstvo
zriadilo nasledovné komisie: komisia pre ochranu verejného záujmu Komisia ekonomická, Komisia kultúry,
Komisia športová, Komisia životného prostredia, Komisia ochrany verejného poriadku, Komisia pre vydávanie
obecných novín.
Verejné služby v kompetencii obce Vidiná sú poskytované na zmluvnom základe: SSE dodáva elektrickú
energiu. Zber tuhého komunálneho odpadu zabezpečuje MEPOS Lučenec. Množstvo služieb zabezpečuje obec
svojpomocne.
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Odhŕňanie snehu v zime je zabezpečené pracovníkmi a technikou obce, zároveň si obec objednáva nevyhnutné
odhŕňanie snehu u externých dodávateľov.
Personálne kapacity obecného úradu (zamestnanci):
• celkový počet zamestnancov obce na pracovnú zmluvu (vrátane školských zariadení) – 17
• celkový počet zamestnancov OU v administratíve – 6
Pracovné pozície:
- starosta obce, ekonómka obce, správca miestnych daní a poplatkov, referent na úseku evidencie obyvateľstva
a administratívnych prác, skladník, pomocný pracovník pri údržbe majetku obce a budov (2), učiteľky materskej
školy (4), upratovačka – školníčka, vedúca školskej jedálne, kuchárka, opatrovateľky v domácnosti (3)

2.5. Identifikácia výziev, limitov a problémov z vonkajšieho prostredia
- obec ako vstupná dopravná brána do mesta Lučenec a s tým spojené vysoké znečistenie ovzdušia v obci
- absencia dosahu samosprávy na urýchlené vybudovanie rýchlostnej komunikácie R2
- vysoká miera finančnej spoluúčasti obce pri čerpaní nenávratných zdrojov financovania - zharmonizovať osobitne
chránené časti prírody a krajiny so záujmami rozvoja cestovného ruchu v obci (cyklistický chodníček Lučenec Vidiná)

2.6. Výstupy SWOT analýzy pre voľbu typu stratégie
Nasledujúca tabuľka zachytáva prehľad hlavných výstupov zhodnotenia výziev, potenciálov, limitov a problémov s
využitím SWOT analýzy vrátane z nej vyplývajúceho návrhu strategického prístupu
Silné stránky
Slabé stránky
-dobrá demografická štruktúra (pribúdajú mladé - nedostatok pozemkov vo vlastníctve obci (napr. na
rodiny)
vybudovanie priemyselného parku, nájomných bytov)
- poloha voči mestu Lučenec - dostupnosť služieb
- poloha voči mestu Lučenec - doprava ( chýba obchvat mesta)
- dostupnosť služieb a inštitúcií v meste – finančný - nedostatok nájomných bytov
sektor
-nedostatok pracovných príležitostí
-výhodná geografická poloha
- nedostatok pozemkov na výstavbu vo vlastníctve obce
-existujúca občianska vybavenosť
-nízka konkurencieschopnosť
-kultúrny a prírodný potenciál územia
- nevyhovujúci stav chodníkov a parkovísk v obci
prezentácia zvykov, tradícií Novohradu
- chýbajúca kanalizácia, nedostatočná dažďová kanalizácia
- dobrá dostupnosť do susedného okresného mesta a odvodňovacie rigoly
-dobrá dostupnosť zdravotníckej starostlivosti v
- nedodržiavanie max. povolenej rýchlosti v obci
meste Lučenec
- nedostatočná infraštruktúra nemotorovej dopravy
-dostupnosť školskej infraštruktúry v
- nedostatočne vybavené a chýbajúce detské ihriská,
meste Lučenec
workoutové ihriská
- rozpracované projektové zámery s Mestom
- chýbajúce spojenie s mestom Lučenec pre peších
Lučenec
a cyklistov
- zaujímavosti kaštieľ, reštaurácia furman
- nedostatočná informačná infraštruktúra, rozhlas (vysoká
- členstvo obce v záujmovom združení
poruchovosť), internet, sms
Novohradská podzámčie
- nedostatočná bezpečnostná infraštruktúra – osvetlenie,
-medzinárodná spolupráca s obcou
kamerový systém
Egyházasdengeleg
- nevyhovujúci technický stav ciest
-100 % plynofikácia obce
- starnutie obyvateľstva
- ihriská (Pivovarská ul. a športový areál)
- nedostatočná infraštruktúra sociálnych
- detské centrum
služieb pre seniorov – DSS, denné centrum
- dostupnosť služby donáška obedov
- chýbajúca spoločenská infraštruktúra(pre dospievajúcich) –
- opatrovateľská služba (4 opatrovateľky)
komunitné centrum,
- Klub dôchodcov
- chýbajúca základná škola
- zriadené Obecné múzeum
- chýbajúce obecné múzeum
- ľudský potenciál - záujem a pomoc odídených
- chýbajúci športový areál
mladých ľudí o dianie v obci
-chýbajúca infraštruktúra zdravotníckych služieb (lekáreň,
stomatológ)
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- nedostatok víkendových autobusových spojov
- nedostatočná infraštruktúra pre trávenie voľného času
mládeže
- nevyhovujúci technický stav verejných budov
a priestranstiev, vrátane oplotení
- chýbajúci zberný dvor, tvorenie divokých skládok
- chýba nemotorová doprava (cyklocesta)
Ohrozenia
- nepriaznivý demografický vývoj
- odchod mladých obyvateľov za prácou a vzdelaním bez
perspektívy návratu
- stagnujúci rozvoj podnikateľských aktivít
- absencia voľných a dostupných plôch na výstavbu a rozvoj
- pandémia s dopadom na ekonomickú aktivitu
- časová náročnosť dobudovania rýchlostnej komunikácie R2
- politické rozhodnutia s dopadom na financovanie rozvoja
regiónov

Príležitosti
- dostupné nenávratné finančné zdroje na
financovania zámerov rozvoja obce
-kvalitnejšia dopravná infraštruktúra po dobudovaní
rýchlostnej komunikácie
- blízkosť trhu a dopytu v okresnom meste
- využitie výhod členstva a spolupráce v subjektoch
regionálneho rozvoja (skúsenosti, finančná
podpora, odborné kapacity)
- spolupráca so sociálno-ekonomickým partnermi
(VÚC, podnikatelia, mimovládne organizácie)
- BBSK projekt, komunitné centrum pre
Novohradské podzámčie, sociálne služby
- plánovaná výstavba cyklistického chodníka
Lučenec-Vidiná-Tomášovce
- potenciál pre rozvoj tradičných remesiel (hlina
a hrnčiarstvo)
- rozvoj podnikateľských aktivít
- rozšírenie budovy MŠ
Návrh strategického prístupu vyplývajúci zo SWOT analýzy
V rámci nového programového obdobia využívať eurofondové zdroje na skvalitnenie verejných služieb obyvateľom,
v oblasti odpadového hospodárstva, na dobudovanie technickej a infraštruktúry, na zvýšenie energetickej efektívnosti
verejných budov. Podporovať rozvoj podnikateľských aktivít, vytvárať priestor na poskytovanie absentujúcich
služieb obyvateľom s dôrazom na udržanie zamestnanosti Získavať mimorozpočtové zdroje na investovanie do
rozvoja športovej, turistickej a bezpečnostnej infraštruktúry. Využiť potenciál vidieckeho bývania v blízkosti
okresného mesta Lučenec a podporovať výstavbu nájomných bytov.
2.7. Výstup benchmarkingu v kontexte širšieho územia
Benchmarking predstavuje spôsob určenia cieľa zmeny, tzv. učenie sa od najlepších. Benchmarking je proces
porovnávania a merania vlastného vykonávania procesov s porovnateľnými procesmi vo vybraných vedúcich
organizáciách; účelom je získanie informácií, kde máme odchýlky, ktoré pomôžu organizácii identifikovať a zaviesť
zlepšenia – ide o porovnávanie s najlepšími. V najbližšom okolí sa boria všetky obce s podobnými problémami v
úrovni rozvoja, či infraštruktúry a riešia rovnaké problémy. Tento dokument by mal napomôcť priblížiť sa k lídrom
v oblasti – na najbližšie obdobie budú naplánované aktivity, ktoré budú zároveň v súlade s cieľmi programovacích
dokumentov pre najbližšie rozpočtové obdobie EÚ.
Obec Vidiná je výhodne situovaná z hľadiska dopravnej dostupnosti do okresného mesta Lučenec, kde sú
obyvateľom k dispozícii nedostatkové služby v obci. Obyvateľom širšieho územia môže obec ponúknuť vidiecke
zázemie, miesto kde nepôsobia vplyvy urbanizácie, ako pokojnejšiu alternatívu bývania v blízkosti sídelného centra.
Atraktivita obce sa zvýši aj po vybudovaní rýchlostnej komunikácie R2. Akcelerátorom zvyšovania životnej úrovne
v rámci rozsiahlejšieho územia bude pripravované cyklistické prepojenie z mesta Lučenec cez obec Vidinú až do
obce Tomášovce. Tento spôsob ekologickej dopravy zlepšuje mobilitu pracovnej sily a je čoraz intenzívnejšie
využívaný. Je však potrebné zo strany obce vysporiadať majetkovo-právne vzťahy.
2.8. Identifikácia disparít a faktorov rozvoja
Vidiná je rozvinutou obcou, na čo vplýva najmä jej poloha voči dopravnej infraštruktúre a mestu Lučenec.
Podnikateľské prostredie má potenciál sa rozvíjať.
Významný faktor vplývajúci negatívne na rozvoj obce je nepriaznivý demografický vývoj a starnutie populácie.
Limitujúco na rozvoj pôsobí aj nedostatok pozemkov vhodných na výstavbu rodinných domov.
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2.9. Strom výziev a problémov

Odchod ekonomicky aktívneho
obyvateľstva z obce
Negatívny demografický vývoj

Vytvoriť možnosti pre rodinnú výstavbu
Podpora zamestnanosti a podnikateľského
prostredia
Starostlivosť o seniorov
Rozvoj cestovného ruchu

Nedostatočná a nevyhovujúca technická infraštruktúra
Nedostatok finančných zdrojov pre rozvoj a zveľaďovanie obce
Starostlivosť o zdravé životné prostredie
Fungujúce odpadové hospodárstvo

3. Rozvojová stratégia
3.1. Vízia rozvoja a hlavný cieľ
Vízia rozvoja: „Obec Vidiná je atraktívne miesto pre plnohodnotný život v obci, využíva svoj vnútorný potenciál k
zvyšovaniu kvality života obyvateľov v hospodárskej, environmentálnej a sociálnej oblasti.“
Hlavný cieľ: Rozvíjať a skvalitňovať verejnú infraštruktúru, služby, podnikateľské prostredie, podporiť prírodný
a kultúrny potenciál obce pre rozvoj cestovného ruchu. Vytvoriť podmienky pre individuálnu bytovú výstavbu
a aktívne vytvárať „zelenú infraštruktúru“ pre zdravší a kvalitnejší život obyvateľov v obci. Chrániť životné
prostredie před vplyvom mimoriadnych udalostí, revitalizovať parky s dostatkom zelených plôch a chrániť
prírodné hodnoty obce.
3.2. Štruktúra priorít a ich väzby
Hlavný cieľ bude napĺňaný prostredníctvom realizácie špecifických cieľov združených do 3 oblastí (priorít), ktoré
sú rovnocenné a navzájom na seba nadväzujú:
- Hospodárska oblasť
- Spoločenská oblasť
- Environmentálna oblasť
3.3. Systém cieľov, ich súvislostí, indikátorov a strom cieľov
3.3.1. Prehľad strategických a špecifických (operatívnych) cieľov vo väzbe na hlavný cieľ a priority
Vízia rozvoja: „Obec Vidiná je atraktívne miesto pre plnohodnotný život v obci, využíva svoj vnútorný potenciál k
zvyšovaniu kvality života obyvateľov v hospodárskej, environmentálnej a sociálnej oblasti“
Hlavný cieľ: Rozvíjať a skvalitňovať verejnú infraštruktúru, služby, podnikateľské prostredie, podporiť prírodný
a kultúrny potenciál, skvalitňovať životné prostredie, aktivity zamerať na rozvoj cestovného ruchu a rozvoj
individuálnej bytovej výstavby.
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1. Prioritná oblasť Hospodárska

2. Prioritná oblasť –
Spoločenská

3. Prioritná oblasť Environmentálna

1.1. Obnova, budovanie a

2.1. Obnova a budovanie

3.1. Budovanie infraštruktúry

podpora infraštruktúry

občianskej infraštruktúry,

a rozvoj služieb v oblasti

cestovného ruchu

verejných budov a verejných

odpadového hospodárstva

priestranstiev
1.2. Podpora vzniku nových

3.2. Budovanie infraštruktúry

pracovných miest

2.2. Obnova a

a rozvoj služieb v oblasti vodné

a podnikateľských aktivit

budovanie bezpečnostnej

ho hospodárstva

informačnej infraštruktúry a
1.3. Obnova a budovanie

služieb

dopravnej infraštruktúry
2.3. Budovanie infraštruktúry
a podpora služieb vzdelávania
2.4. Budovanie infraštruktúry
pre rozvoj sociálnych služieb,
podpora rozvoja sociálnych
služieb
2.5. Budovanie infraštruktúry
bývania vrátane výstavby
nájomných bytov

3.3.2. Detailný popis strategických a špecifických (operatívnych) cieľov a zapojenia partnerov pre
implementáciu PRO
1. Prioritná oblasť – Hospodárska
Hospodárska stratégia obce vychádza z jej polohy v blízkosti okresného mesta Lučenec. Väčšina občanov
dochádza za prácou a službami do mesta. Obec je pripravená podporiť akúkoľvek ekonomickú aktivitu v prospech
vytvárania pracovných miest. Zároveň vidí možnosti v oblasti rozvoja cestovného ruchu. V minulosti prebehli
prípravné práce na vybudovanie cyklistickej trasy spájajúcej obec Vidiná s mestom Lučenec. Na tieto práce plánuje
obec nadviazať. Občania vidia ako najvýraznejšie zaujímavosti Kaštieľ, kostol a miestnu reštauráciu, ktorá je
dlhodobo obľúbená v celom regióne. Okrem toho, že v lokalite je nedostatočná infraštruktúra cestovného ruchu –
cyklotrasy, značky, informačné tabule, vybavenie stanovíšť, služby pre cykloturistov a ďalšie absentuje aj
komplexná propagácia obce z pohľadu cestovného ruchu. Popri intenzívnejšej propagácii a cielenejšom marketingu
chce obec hľadať zdroje (súkromné aj verejné) na skvalitnenie infraštruktúry. Obec má dlhodobú tradíciu
hrnčiarskeho remesla. Je dôležité využívať tento historický potenciál v prospech rozvoja cestovného ruchu obce.
1.1. Cieľom je podpora všetkých aktivít a činností, ktoré podporia tvorbu produktu a marketing cestovného ruchu,
vrátane investičných projektov.
Strategický cieľ 1.2. je zameraný na podporu tvorby pracovných miest v ďalších sektoroch. Myslí sa tým podpora
podnikateľských subjektov generujúcich pracovné miesta, ako aj aktivity vplývajúce na kvalitu pracovnej sily
(mentoring, tútoring, sociálne podnikanie a pod).
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2. Prioritná oblasť - Spoločenská
Na základe výsledkov analýzy je zrejmé, že obec už v súčasnosti nepokrýva všetky potreby svojich občanov a
návštevníkov. Občania uvádzajú, že by privítali niektoré služby a predajne, ktoré sú najbližšie dostupné v
neďalekom meste. Prioritne chýbajú jedny potraviny v dolnej časti obce a bankomat, keďže hotovosť je potrebná.
Práve protipandemické opatrenia súvisiace s COVID 19 v roku 2020 ukázali, ktoré prevádzky by mali byť v
bezprostrednej blízkosti sídel.
2.1. Občania vnímajú ako jeden z najvýraznejších problémov premávku v obci a nedodržiavanie povolenej
rýchlosti. Privítali by spomaľovače a zlepšenie stavu niektorých ciest (Šmeralová, 1. Mája, Zvolenská, 9. Mája,
Cesta pod kostolom, Školská). Rovnako je nevyhovujúci aj stav chodníkov na Riečnej a 1. Mája. Z verejných
priestranstiev a verejných budov si investície (rekonštrukcie, dobudovanie) vyžaduje Kultúrny dom, námestie pred
reštauráciou plochy pred cintorínom, vrátane oplotenia a parkoviska. Verejnou infraštruktúrou sú aj detské ihriská
pre všetky vekové kategórie (detské ihriská, street workout), ktoré v obci taktiež chýbajú. V obci chýba cyklistická
infraštruktúra. Občania by v obci privítali detské centrum.
2.2. Bezpečnostnou infraštruktúrou sa rozumie rekonštrukcia obecného rozhlasu, rozšírenie kamerového systému
spomaľovače ako aj rekonštrukcia verejného osvetlenia.
2.3. Dlhodobým zámerom obce, ktorý vychádza z dopytu občanov je výstavba základnej školy. Tento bod zahŕňa
aj ďalšie aktivity v oblasti vzdelávania všetkých vekových kategórií.
2.4. V oblasti sociálnych služieb chýbajú služby komunitného centra, ako aj služby pre seniorov terénne,
ambulantné aj pobytové (Domov sociálnych služieb, Denné centrum).
2.5. Obec nemá dostatok priestorov pre nových obyvateľov, pričom záujem o ne vzhľadom na polohu obce, stále
rastie. Zámerom obce je majetkové vysporiadanie pozemkov pre IBV a výstavba nových nájomných bytov.
3. Prioritná oblasť - Environmentálna
3.1. Do prioritnej oblasti týkajúcej sa životného prostredia spadá odpadové hospodárstvo, kde je prioritou
výstavba zberného dvora a riešenie zberu kuchynského odpadu. Cieľ vyriešiť zber kuchynského odpadu. Bioo
odpadu, možný nákup kompostérov do domácností a výstavba zberného dvora.
3.2. Chýba dažďová kanalizácia a rigoly, na predchádzanie škodám pri prívalových dažďoch, ktoré sú čoraz
častejšie. Občania pociťujú ako problém nedostatočnú pripojenosť domácností na kanalizačnú sieť.
Horizontálna prioritná oblasť – Informovanosť a publicita
Táto oblasť súvisí a dopĺňa všetky tri prioritné oblasti. Propagácia v súčasnosti absentuje, resp. je na nedostatočnej
úrovni vo vzťahu k všetkým cieľovým skupinám – občanom, turistom, návštevníkom, podnikateľom, spotrebiteľom
produktov.

PRIORITNÁ
OBLASŤ
Špecifické
ciele

1.1. Obnova,
budovanie
a podpora
budovania
infraštrukúry
cestovného
ruchu

1.

Hospodárska

Doba
realizácie

Partneri pre implementáciu
PRO

Väzba na výzvy, potenciálny, limity,
problémy impulzy na ktoré špecifický cieľ
reaguje

1Q 2021 – 4
Q 2025

Hlavný
partner

-nedostatok pracovných príležitostí
-nízka konkurencieschopnosť
- nedostatočná infraštruktúra nemotorovej
dopravy
- nedostatočne vybavené a chýbajúce detské
ihriská, workoutové ihriská
- chýbajúce spojenie s mestom Lučenec pre
peších a cyklistov
- nedostatok víkendových autobusových
spojov

Obec Vidiná,
susediace
obce,
podnikateľsk
é subjekty na
území obce,
vlastníci
pôdy,
neziskové
organizácie,
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Spolupracuj
úci partneri

pozemkové
spoločenstvá
Štátne
podniky
a organizácie,
BBSK

Väzba na nadradené
a sektorálne stratégie
Stratégia
Väzba

Väzba na ostatné ciele PRO

Očakávaný dopad

Ciele

Väzba

Cieľová
skupina

Partnerská
dohoda,
Národná
stratégia
regionálneh
o rozvoja
SR,
Stratégia
rozvoja
udržateľné
ho
cestovného
ruchu do
roku 2030
Program
hospodársk
eho a
sociálneho
rozvoja
BBSK,
RIÚS BBK,
Stratégie
environment
álnej
politiky
Slovenskej
republiky do
roku 2030, a
ďalšie
sektorové
strategické
dokumenty

Ciele:
1.2. -2.5.
3.1.-3.2.

Budovanie
infraštruktúry
cestovného
ruchu
podporí nové
produkty,
zvýši
ekonomickú
aktivitu, čo
prinesie
príjmy pre
rozvoj
občianskej
infraštruktúry

Obyvatelia
obce,
podnikateľsk
é subjekty,
návštevníci
obce

Priamo a
nepriamo
podporuje
napĺňanie
cieľov v dane
oblasti

Indikátory viažuce sa ku špecifickému (operatívnemu cieľu)
Názov
Typ
Dátový set
Vstupná
Cieľová
indikátora
indikátora
pre jeho
hodnota
hodnota
monitorovan
om
Počet
obnovených
parkov v
obci

Ukazovateľ
dopadu výsledkový

Evidencia
Obecný úrad
Vidiná

24

0

1

Predpoklada
ný dopad na
cieľovú
skupinu
Zníži sa
počet
občanov
dochádzajúci
ch za prácou,
zvýši sa
množstvo
a kvalita
služieb pre
návštevníkov
Vytvoria sa
zdroje
(ľudské) pre
podnikateľsk
é aktivity

Väzba na
nadradené
stratégie
áno
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Počet
otvorených
múzeí a
dielní

Ukazovateľ
dopadu výsledkový

Špecifické
ciele

Doba
realizácie

Partneri pre implementáciu
PRO

Väzba na výzvy, potenciálny, limity,
problémy impulzy na ktoré špecifický cieľ
reaguje

1.2. Podpora
vzniku nových
pracovných
miest
a podnikateľsk
ých aktivít

1Q 2021 – 4
Q 2025

Hlavný
partner

- nedostatok pracovných príležitostí
-nízka konkurencieschopnosť
- nedostatočná infraštruktúra nemotorovej
dopravy
- nedostatočne vybavené a chýbajúce detské
ihriská, workoutové ihriská
- chýbajúce spojenie s mestom Lučenec pre
peších a cyklistov
- nedostatok víkendových autobusových
spojov

Spolupracuj
úci partneri

Evidencia
Obecný úrad
Vidiná

Obec Vidiná
Podnikateľsk
é subjekty na
území obce
Vlastníci
pôdy
Neziskové
organizácie
Pozemkové
spoločenstvá
Štátne
podniky
a organizácie,
BBSK

0

2

Áno

Väzba na nadradené
a sektorálne stratégie
Stratégia
Väzba

Väzba na ostatné ciele PRO

Očakávaný dopad

Ciele

Väzba

Cieľová
skupina

Partnerská
dohoda,
Národná
stratégia
regionálneh
o rozvoja
SR,
Program
hospodárske
ho a
sociálneho
rozvoja
BBSK,
RIÚS BBK,
Stratégia
environment
álnej
politiky
Slovenskej
republiky do
roku 2030, a
ďalšie
sektorové
strategické
dokumenty

Ciele:
1.1. – 3.2.

Vznik
nových
podnikateľsk
ých
subjektov
a pracovných
miest, zvýši
kúpyschopno
sť
obyvateľstva,
ekonomickú
aktivitu, čo
prinesie
príjmy pre
rozvoj
občianskej
infraštruktúry

Občania
obce,
Podnikateľsk
é subjekty,
Návštevníci
obce

Priamo a
nepriamo
podporuje
napĺňanie
cieľov danej
oblasti
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Predpoklada
ný dopad na
cieľovú
skupinu
Zníži sa
počet
občanov
dochádzajúci
ch za prácou,
zvýši sa
množstvo
a kvalita
služieb pre
návštevníkov
, Vytvoria sa
zdroje
(ľudské) pre
podnikateľsk
é aktivity
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Indikátory viažuce sa ku špecifickému (operatívnemu cieľu)
Názov
Typ
Dátový set
Vstupná
Cieľová
indikátora
indikátora
pre jeho
hodnota
hodnota
monitorovan
om
Počet
Ukazovateľ
Úrad práce
0
1
novovytvore dopadu sociálnych
ných
výsledkový
vecí a rodiny
pracovných
miest

Špecifické
ciele

1.3. Obnova a
budovanie
dopravnej
infraštruktúry

Väzba na
nadradené
stratégie
áno

Počet
novovytvore
ných alebo
inovovanýc
h produktov

Ukazovateľ
dopadu výsledkový

Evidencia
Obecný úrad
Vidiná

0

2

áno

Počet
novovznikn
utých
podnikateľs
kých
subjektov
Doba
realizácie

Ukazovateľ
dopadu výsledkový

Živnostenský
úrad

0

2

áno

Partneri pre implementáciu
PRO

Väzba na výzvy, potenciálny, limity,
problémy impulzy na ktoré špecifický cieľ
reaguje

1Q 2021 – 4
Q 2025

Hlavný
partner

- nedostatok pracovných príležitostí
-nízka konkurencieschopnosť
- nedostatočná infraštruktúra nemotorovej
dopravy
- nedostatočne vybavené a chýbajúce detské
ihriská, workoutové ihriská
- chýbajúce spojenie s mestom Lučenec pre
peších a cyklistov
- nedostatok víkendových autobusových
spojov

Spolupracuj
úci partneri

Väzba na nadradené
a sektorálne stratégie
Stratégia
Väzba

Obec Vidiná
Podnikateľsk
é subjekty na
území obce
Vlastníci
pôdy
Neziskové
organizácie
Pozemkové
spoločenstvá
Štátne
podniky
a organizácie,
BBSK

Väzba na ostatné ciele PRO

Očakávaný dopad

Ciele

Cieľová
skupina
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Väzba

Predpoklada
ný dopad na
cieľovú
skupinu
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Partnerská
dohoda,
Národná
stratégia
regionálneh
o rozvoja
SR,
Program
hospodárske
ho a
sociálneho
rozvoja
BBSK,
RIÚS BBK,
Rozvoj
cyklistickej
dopravy na
území
BBSK,
Stratégia
environment
álnej
politiky
Slovenskej
republiky do
roku 2030, a
ďalšie
sektorové
strategické
dokumenty

Priamo a
nepriamo
podporuje
napĺňanie
cieľov danej
oblasti

Ciele:
1.1. – 3.2.

Vznik
nových
podnikateľsk
ých
subjektov
a pracovných
miest, zvýši
kúpyschopno
sť
obyvateľstva,
ekonomickú
aktivitu, čo
prinesie
príjmy pre
rozvoj
občianskej
infraštruktúry

Občania
obce,
Podnikateľsk
é subjekty,
Návštevníci
obce

Zníži sa
počet
občanov
dochádzajúci
ch za prácou,
zvýši sa
množstvo
a kvalita
služieb pre
návštevníkov
, Vytvoria sa
zdroje
(ľudské) pre
podnikateľsk
é aktivity,
Zvýši sa
počet
návštevníkov
v obci

Indikátory viažuce sa ku špecifickému (operatívnemu cieľu)
Názov
indikátora

Typ
indikátora

Dátový set
pre jeho
monitorovan
om

Vstupná
hodnota

Cieľová
hodnota

Väzba na
nadradené
stratégie

Dĺžka
zrekonštruo
vaných
chodníkov

Ukazovateľ
dopadu výsledkový

Evidencia
Obecný úrad
Vidiná

0m

300m

áno

Dĺžka
zrekonštruo
vaných
komunikácií
/m

Ukazovateľ
dopadu výsledkový

Evidencia
Obecný úrad
Vidiná

0m

450m

áno

Dĺžka
novovybudo
vaných
cyklochodní
kov /

Ukazovateľ
dopadu výsledkový

0km

3km

áno
Evidencia
Obecný úrad
Vidiná
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PRIORITNÁ
OBLASŤ

2.

Spoločenská

Špecifické
ciele

Doba
realizácie

Partneri pre implementáciu
PRO

2.1. Obnova a
budovanie
občianskej
infraštruktúry,
verejných
budov
a verejných
priestranstiev

1Q 2021 – 4
Q 2025

Hlavný
partner

Spolupracuj
úci partneri

Väzba na nadradené
a sektorálne stratégie
Stratégia
Väzba

Partnerská
dohoda,
Národná
stratégia
regionálneh
o rozvoja
SR,
Program
hospodársk
eho a
sociálneho
rozvoja
BBSK,
Plán
udržateľnej
mobility
BBSK,
RIÚS BBK,
Stratégia
environment
álnej
politiky
Slovenskej
republiky do
roku 2030, a
ďalšie
sektorové

Priamo a
nepriamo
podporuje
napĺňanie
cieľov
v danej
oblasti

Väzba na výzvy, potenciálny, limity,
problémy impulzy na ktoré špecifický cieľ
reaguje

Obec Vidiná
Podnikateľsk
é subjekty na
území obce
Vlastníci
nehnuteľností
Neziskové
organizácie
Pozemkové
spoločenstvá
Štátne
podniky
a organizácie,
BBSK

-nedostatok pozemkov vo vlastníctve obci
(napr. na vybudovanie priemyselného parku,
nájomných bytov)
- zlý stav chodníkov a parkovísk v obci
- nedostatočná infraštruktúra nemotorovej
dopravy
- nedostatočne vybavené a chýbajúce detské
ihriská, workoutové ihriská
- chýbajúce spojenie s mestom Lučenec pre
peších a cyklistov
- nedostatočný technický stav ciest
- nedostatok víkendových autobusových
spojov
- nedostatočná infraštruktúra pre trávenie
voľného času mládeže
- zlý technický stav verejných budov
a priestranstiev, vrátane oplotení
- chýbajúci zberný dvor, tvorenie divokých
skládok
Väzba na ostatné ciele PRO Očakávaný dopad
Ciele

Väzba

Cieľová
skupina

Ciele:
1.1. – 3.2.

Lepšia
technické
verejná
infraštruktúra
v obci zlepší
podmienky
pre život a
bývanie

Občania
obce,
návštevníci,
podnikateľsk
é subjekty
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Predpoklada
ný dopad na
cieľovú
skupinu
Zvýšenie
komfortu
a dostupnosti
služieb

Obec Vidiná,
Obec Vidiná, Športová 255/1, 985 59 Vidiná
strategické
dokumenty
Indikátory viažuce sa ku špecifickému (operatívnemu cieľu)
Názov
Typ
Dátový set
Vstupná
Cieľová
indikátora
indikátora
pre jeho
hodnota
hodnota
monitorovan
om
Počet
Ukazovateľ
Úrad práce
0
1
novovytvore dopadu sociálnych
ných
výsledkový
vecí a rodiny
pracovných
miest

Špecifické
ciele

2.2. Obnova a
budovanie bez
pečnostnej
informačnej
infraštruktúry
a služieb

Väzba na
nadradené
stratégie
áno

Počet
novovytvore
ných alebo
inovovanýc
h služieb

Ukazovateľ
dopadu výsledkový

Evidencia
Obecný úrad
Vidiná

0

1

áno

Počet
obnovených
alebo
zrekonštruo
vaných
verejných
budov
Počet
obnovených
alebo
zrekonštruo
vaných
verejných
priestranstie
v
Doba
realizácie

Ukazovateľ
dopadu výsledkový

Evidencia
Obecný úrad
Vidiná

0

1

áno

Ukazovateľ
dopadu výsledkový

Evidencia
Obecný úrad
Vidiná

0

3

áno

Partneri pre implementáciu
PRO

Väzba na výzvy, potenciálny, limity,
problémy impulzy na ktoré špecifický cieľ
reaguje

1Q 2021 – 4
Q 2025

Hlavný
partner

Obec Vidiná
Neziskové
organizácie

Spolupracuj
úci partneri

Štátne
organizácie,
BBSK

- nedodržiavanie max. povolenej rýchlosti v
obci
- nedostatočná informačná infraštruktúra,
rozhlas, internet, sms
- nedostatočná bezpečnostná infraštruktúra –
osvetlenie, kamerový systém

Väzba na nadradené
a sektorálne stratégie
Stratégia
Väzba

Väzba na ostatné ciele PRO

Očakávaný dopad

Ciele

Väzba

Cieľová
skupina

Partnerská
dohoda,

Ciele:
1.1 – 3.2

Rozšírenie
kamerového

Občania
obce,

Priamo a
nepriamo
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Predpoklada
ný dopad na
cieľovú
skupinu
Zvýšenie
bezpečnosti

Obec Vidiná,
Obec Vidiná, Športová 255/1, 985 59 Vidiná
Národná
stratégia
regionálneh
o rozvoja
SR,
Program
hospodársk
eho a
sociálneho
rozvoja
BBSK,
Stratégie
environment
álnej
politiky
Slovenskej
republiky do
roku 2030, a
ďalšie
sektorové
strategické
dokumenty

podporuje
napĺňanie
cieľov
v danej
oblasti

systému,
osvetlenia
ako aj
rozhlasu
bude mať
vplyv na
zníženie
kriminality,
ochranu
a ochranu
majetku.

Podnikateľsk
é subjekty,
Návštevníci
obce

Indikátory viažuce sa ku špecifickému (operatívnemu cieľu)
Názov
Typ
Dátový set
Vstupná
Cieľová
indikátora
indikátora
pre jeho
hodnota
hodnota
monitorovan
om
Počet
Ukazovateľ
Úrad práce
ks
10ks
doplnených
dopadu sociálnych
kamier
výsledkový
vecí a rodiny

hospodárskeh
o
a spoločensk
ého života
v obci,
zvýšenie
komfortu
občanov aj
návštevníkov
.

Väzba na
nadradené
stratégie
áno

%
zrekonštruo
vaného
verejného
osvetlenia

Ukazovateľ
dopadu výsledkový

Evidencia
Obecný úrad
Vidiná

0

20

áno

%
zrekonštruo
vaného
verejného
rozhlasu

Ukazovateľ
dopadu

Evidencia
Obecný úrad
Vidiná

0

20

áno

Špecifické
ciele

Doba
realizácie

Partneri pre implementáciu
PRO

Väzba na výzvy, potenciálny, limity,
problémy impulzy na ktoré špecifický cieľ
reaguje

2.3.
Budovanie
infraštruktúry
a podpora
služieb
vzdelávania

1Q 2021 – 4
Q 2025

Hlavný
partner
Spolupracuj
úci partneri

- chýbajúca škola
- nedostatočná infraštruktúra pre trávenie
voľného času mládeže
- zlý technický stav verejných budov
a priestranstiev, vrátane oplotení

Neziskové
organizácie
Štátne
organizácie,
BBSK
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Obec Vidiná,
Obec Vidiná, Športová 255/1, 985 59 Vidiná
Väzba na nadradené
a sektorálne stratégie
Stratégia
Väzba

Väzba na ostatné ciele PRO

Očakávaný dopad

Ciele

Väzba

Cieľová
skupina

Partnerská
dohoda,
Národná
stratégia
regionálneh
o rozvoja
SR,
Program
hospodárske
ho a
sociálneho
rozvoja
BBSK,
RIÚS BBK,
Stratégie
environment
álnej
politiky
Slovenskej
republiky do
roku 2030, a
ďalšie
sektorové
strategické
dokumenty

Ciele:
1.1. – 3.2.

Lepšia
dostupnosť
vzdelávania
v obci zlepší
podmienky
pre život a
bývanie

Občania obce

Priamo a
nepriamo
podporuje
napĺňanie
cieľov danej
oblasti

Indikátory viažuce sa ku špecifickému (operatívnemu cieľu)
Názov
Typ
Dátový set
Vstupná
Cieľová
indikátora
indikátora
pre jeho
hodnota
hodnota
monitorovan
om
Počet
Ukazovateľ
Úrad práce
0
1
novovytvore dopadu sociálnych
ných
výsledkový
vecí a rodiny
pracovných
miest

Predpoklada
ný dopad na
cieľovú
skupinu
Zvýšenie
komfortu
a dostupnosti
služieb

Väzba na
nadradené
stratégie
áno

Počet detí
navštevujúci
ch MŠ

Ukazovateľ
dopadu výsledkový

Evidencia
Obecný úrad

36

46

áno

Počet detí
navštevujúci
ch ZŠ

Ukazovateľ
dopadu výsledkový

Evidencia
Obecný úrad

0

20

áno
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Obec Vidiná,
Obec Vidiná, Športová 255/1, 985 59 Vidiná
Špecifické
ciele

Doba
realizácie

Partneri pre implementáciu
PRO

2.4.
Budovanie
infraštruktúry
pre rozvoj
sociálnych
služieb,
podpora
rozvoja
sociálnych
služieb

1Q 2021 – 4
Q 2025

Hlavný
partner

Spolupracuj
úci partneri
Väzba na nadradené
a sektorálne stratégie
Stratégia
Väzba

Partnerská
dohoda,
Národná
stratégia
regionálneh
o rozvoja
SR,
Program
hospodárske
ho a
sociálneho
rozvoja
BBSK,
RIÚS BBK,
Stratégie
environment
álnej
politiky
Slovenskej
republiky do
roku 2030 a
ďalšie
sektorové
strategické
dokumenty

Priamo a
nepriamo
podporuje
napĺňanie
cieľov danej
oblasti

Väzba na výzvy, potenciálny, limity,
problémy impulzy na ktoré špecifický cieľ
reaguje

Podnikateľsk -nedostatok pozemkov vo vlastníctve obci
é subjekty na (napr. na vybudovanie priemyselného parku,
území obce
nájomných bytov)
Vlastníci
- nedostatočná infraštruktúra sociálnych
nehnuteľností služieb pre seniorov – DSS, denné centrum
Neziskové
- chýbajúca spoločenská infraštruktúra –
organizácie
komunitné centrum, detské centrum
- zlý technický stav verejných budov
Štátne
a priestranstiev, vrátane oplotení
podniky
a organizácie,
BBSK
Väzba na ostatné ciele PRO Očakávaný dopad
Ciele

Väzba

Cieľová
skupina

Ciele:
1.1. – 3.2.

Lepšia
dostupnosť
sociálnych
služieb v obci
zlepší
podmienky
pre život
a bývanie
s ohľadom na
demografickú
situáciu

Občania obce

Indikátory viažuce sa ku špecifickému (operatívnemu cieľu)
Názov
Typ
Dátový set
Vstupná
Cieľová
indikátora
indikátora
pre jeho
hodnota
hodnota
monitorovan
om
Počet
Ukazovateľ
Úrad práce
0
2
novovytvore dopadu
sociálnych
ných
vecí a rodiny
pracovných
miest
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Predpoklada
ný dopad na
cieľovú
skupinu
Zvýšenie
komfortu
a dostupnosti
služieb

Väzba na
nadradené
stratégie
-

Obec Vidiná,
Obec Vidiná, Športová 255/1, 985 59 Vidiná
Počet
novovytvore
ných alebo
inovovanýc
h služieb

Ukazovateľ
dopadu

Evidencia
Obecný úrad

0

3

-

Počet
klientov
využívajúcic
h služby

Ukazovateľ
dopadu

Evidencia
Obecný úrad

0

10

-

Špecifické
ciele

Doba
realizácie

Partneri pre implementáciu
PRO

Väzba na výzvy, potenciálny, limity,
problémy impulzy na ktoré špecifický cieľ
reaguje

2.5.
Budovanie
infraštruktúry
bývania
vrátane
výstavby
nájomných
bytov

1Q 2021 – 4
Q 2025

Hlavný
partner

-nedostatok pozemkov vo vlastníctve obci
(napr. na vybudovanie priemyselného parku,
nájomných bytov)
- nedostatok nájomných bytov

Spolupracuj
úci partneri

Podnikateľsk
é subjekty na
území obce
Vlastníci
nehnuteľností
Neziskové
organizácie
Pozemkové
spoločenstvá
Štátne
podniky
a organizácie,
BBSK

Väzba na nadradené
a sektorálne stratégie
Stratégia
Väzba

Väzba na ostatné ciele PRO

Očakávaný dopad

Ciele

Väzba

Cieľová
skupina

Partnerská
dohoda,
Národná
stratégia
regionálneh
o rozvoja
SR,
Program
hospodárske
ho a
sociálneho
rozvoja
BBSK,
Stratégie
environment
álnej
politiky
Slovenskej
republiky do
roku 2030, a
ďalšie
sektorové
strategické
dokumenty

Ciele:
1.1. – 3.2.

Lepšia
dostupnosť
bývania
v obci zlepší
podmienky
pre život
a rozvoj obce

Občania obce

Priamo a
nepriamo
prispieva
k napĺňaniu
cieľov
v danej
oblasti
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Predpoklada
ný dopad na
cieľovú
skupinu
Zvýšenie
komfortu
a dostupnosti
služieb

Obec Vidiná,
Obec Vidiná, Športová 255/1, 985 59 Vidiná
Indikátory viažuce sa ku špecifickému (operatívnemu cieľu)
Názov
Typ
Dátový set
Vstupná
Cieľová
indikátora
indikátora
pre jeho
hodnota
hodnota
monitorovan
om
Počet
Ukazovateľ
Evidencia
0
8
vybudovaný dopadu
Obecný úrad
ch
nájomných
bytov
PRIORITNÁ
OBLASŤ
Špecifické
ciele

3.1.
Budovanie
infraštruktúry
a rozvoj
služieb
v oblasti
odpadového
hospodárstva

Väzba na
nadradené
stratégie
-

3.Environmentálna
Doba
realizácie

Partneri pre implementáciu
PRO

Väzba na výzvy, potenciálny, limity,
problémy impulzy na ktoré špecifický cieľ
reaguje

1Q 2021 – 4
Q 2025

Hlavný
partner

- chýbajúci zberný dvor, tvorenie divokých
skládok

Spolupracuj
úci partneri

Podnikateľsk
é subjekty na
území obce
Vlastníci
nehnuteľností
Neziskové
organizácie
Pozemkové
spoločenstvá
Štátne
podniky
a organizácie,
BBSK

Väzba na nadradené
a sektorálne stratégie
Stratégia
Väzba

Väzba na ostatné ciele PRO

Očakávaný dopad

Ciele

Väzba

Cieľová
skupina

Partnerská
dohoda,
Národná
stratégia
regionálneh
o rozvoja
SR,
Program
hospodárske
ho a
sociálneho
rozvoja
BBSK,
RIÚS BBK,
Stratégie
environment
álnej
politiky
Slovenskej
republiky do
roku 2030 a
ďalšie

Ciele:
1.1., 1.2.

Lepšie
hospodárenie
s odpadmi
v obci zlepší
podmienky
pre život
a rozvoj obce

Občania
obce,
podnikateľsk
é subjekty

Priamo a
nepriamo
prispieva
k napĺňaniu
cieľov danej
oblasti
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Predpoklada
ný dopad na
cieľovú
skupinu
Zvýšenie
komfortu
a dostupnosti
služieb

Obec Vidiná,
Obec Vidiná, Športová 255/1, 985 59 Vidiná
sektorové
strategické
dokumenty
Indikátory viažuce sa ku špecifickému (operatívnemu cieľu)
Názov
Typ
Dátový set
Vstupná
Cieľová
indikátora
indikátora
pre jeho
hodnota
hodnota
monitorovan
om
Počet
Ukazovateľ
Evidencia
0
1
zberných
dopadu Obecný úrad
dvorov
výsledkový

3.2.
Budovanie
infraštruktúry
a rozvoj
služieb
v oblasti
vodného
hospodárstva

Zvýšenie
podielu
triedeného
odpadu

Ukazovateľ
dopadu výsledkový

Evidencia
Obecný úrad

1Q 2021 – 4
Q 2025

Hlavný
partner

Občania,
podnikateľsk
é subjekty
Vlastníci
nehnuteľností
Neziskové
organizácie
Pozemkové
spoločenstvá
Štátne
podniky
a organizácie,
BBSK

Spolupracuj
úci partneri

Väzba na
nadradené
stratégie
áno

áno

- chýbajúca kanalizácia, dažďová kanalizácia
a odvodňovacie rigoly

Väzba na nadradené
a sektorálne stratégie
Stratégia
Väzba

Väzba na ostatné ciele PRO

Očakávaný dopad

Ciele

Väzba

Cieľová
skupina

Partnerská
dohoda,
Národná
stratégia
regionálneh
o rozvoja
SR,
Program
hospodárske
ho a
sociálneho
rozvoja
BBSK,
RIÚS BBK,
Stratégie
environment
álnej
politiky
Slovenskej
republiky do

Ciele:
1.1., 1.2.

Lepšia
protipovodňo
vá ochrana
zabráni
škodám na
majetku,
lepšie
hospodárenie
s odpadovou
vodou v obci
zlepší
podmienky
pre život
a rozvoj obce

Občania
obce,
podnikateľsk
é subjekty

Priamo a
nepriamo
prispieva
k napĺňaniu
cieľov danej
oblasti
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Predpoklada
ný dopad na
cieľovú
skupinu
Zvýšenie
komfortu
a dostupnosti
služieb

Obec Vidiná,
Obec Vidiná, Športová 255/1, 985 59 Vidiná
roku 2030 a
ďalšie
sektorové
strategické
dokumenty
Indikátory viažuce sa ku špecifickému (operatívnemu cieľu)
Názov
Typ
Dátový set
Vstupná
Cieľová
indikátora
indikátora
pre jeho
hodnota
hodnota
monitorovan
om
Počet
Ukazovateľ
Evidencia
0
1
vybudovaný dopadu Obecný úrad
ch
výsledkový
Vidiná
vodozádržn
ých
zariadení

Väzba na
nadradené
stratégie
-

Počet
pripojených
domácností
na dažďovú
kanalizáciu

Ukazovateľ
dopadu výsledkový

Evidencia
Obecný úrad
Vidiná

0

-

Počet
žiadostí o
stavebné
povolenie

Ukazovateľ
dopadu výsledkový

Evidencia
Obecný úrad
Vidiná

0

-

3.4. Strategický prístup pre dosiahnutie vízie a hlavného cieľa, priorít a systému cieľov PRO
Stratégiu PRO Obce Vidiná možno označiť ako STRATÉGIU SPOJENECTVA, keďže v obci prevládajú slabosti
nad silami, no príležitosti prevyšujú hrozby. Obec sa musí snažiť využiť príležitosti, ktoré sa jej ponúkajú, no
nemá na to dostatočné schopnosti. Svoje slabosti sa snaží odstraňovať, aby jej nebránili v napredovaní.
Odporúčaná stratégia spojenectva spočíva v nájdení kvalitného a spoľahlivého spojenca, ktorý jej pomôže zlepšiť
sa a vyniknúť. Týmto spojencom môžu byť okolité obce, Město Lučenec, ale môže to byť aj pomoc v podobe
využívania zdrojov EÚ alebo iných verejných zdrojov. Stratégia je založená na čo najefektívnejšom
a udržateľnom využívaní vlastných zdrojov obce, s využitím inovácií, teda sa dá charakterizovať aj ako SMART
stratégia.
3.5. Partneri pre implementáciu PRO a stratégia ich zapojenia
P.č.
Názov
Záujem v konkrétnom projekte v rámci PHSR
Vyhodnotenie,
poznámky
1.
Obecný úrad Vidiná
Výkonný a administratívny orgán
2.
Aktívni občania
Konzultačný a poradný orgán
3.
Subjekty pôsobiace v
Zapojené při príprave a realizácii nástrojov v oblasti
cestovnom ruchu v regióne cestovného ruchu
4.
Zamestnávatelia pôsobiaci
spolupráca pri implementácii nástrojov v oblasti
v regióne
zamestnanosti a podnikateľského prostredia
5.
Susedné obce z regiónu
spolupráca pri implementácii nástrojov s presahom
územia (infraštruktúra, cestovný ruch)
4. Implementačný plán a plán monitorovania
4.1. 4.1. Nástroje na implementáciu stratégie, postup pri implementácii PRO (rozdelenie úloh, činností
a zodpovedností, časový harmonogram, implementačná štruktúra vrátane princípov, procesov a systému
riadenia implementácie a riadenia rizík)
Nástroje (opatrenia/aktivity/investície/programy/projekty) na dosiahnutie špecifického cieľa
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Obec Vidiná,
Obec Vidiná, Športová 255/1, 985 59 Vidiná
Špecifický
cieľ

Nástroj/Aktivita/Projekt

1.1.
1.2.
1.1.

Obnova parku Vidiná

1.3.

1.3.
2.1.

2.1.
2.1.
2.1.
2.2.
2.2.
2.2.
2.2.
2.3.
2.3.
2.4.
2.4.

2.5.
3.1.
3.2.
3.2.

Nositeľ
projekt
u/zodpo
vednosť
Obec
Vidiná
Obec
Vidiná

Miesto

Časový
harmonogram

Monitoring/ukazovatele

Vidiná

2021 - 2022

Vidiná

2021 - 2025

Evidencia OcÚ / Počet
obnovených parkov
Evidencia OcÚ / Počet
otvorených múzeí a dielní

Obec
Vidiná

Lučenec
Vidiná
Tomášo
vce

2021 - 2025

Dĺžka novovybudovanej
cyklistickej cesty

Rekonštrukcia miestnych
komunikácií a chodníkov
Zníženie energetickej
náročnosti verejnej
budovy – obecný úrad a
kultúrny dom
Dobudovanie chodníkov a
oplotenia v cintorínoch

Obec
Vidiná
Obec
Vidiná

Vidiná

2022 - 2027

Vidiná

2021 - 2025

Dĺžka zrekonštruovaných
chodníkov a komunikácií
Počet obnovených
verejných budov

Obec
Vidiná

Vidiná

2022 - 2024

Rekonštrukcia parkoviska
při Dome smútku a
rozšírenie parkoviska
Výstavba detských ihrísk
a workoutových ihrísk
Optický internet v obci

Obec
Vidiná

Vidiná

2022 - 2025

Obec
Vidiná
Obec
Vidiná
Obec
Vidiná
Obec
Vidiná
Obec
Vidiná
Obec
Vidiná
Obec
Vidiná
Obec
Vidiná

Vidiná

2022 -2027

Vidiná

2024 - 2024

Vidiná

2022 - 2025

Vidiná

2022 - 2025

Vidiná

2024 - 2024

Vidiná

2023 - 2023

Vidiná

2023 - 2023

Vidiná

2022 - 2027

Obec
Vidiná

Vidiná

2022 - 2025

Obec
Vidiná
Obec
Vidiná

Vidiná

2023 - 2023

Vidiná

2024 - 2024

Obec
Vidiná

Vidiná

2022 - 2022

Obec
Vidiná

Vidiná

2022 - 2025

Otvorenie regionálního
múzea a regionálnej
hrnčiarskej dielne
Cyklistická cestička
Lučenec-VidináTomášovce

Rekonštrukcia verejného
osvetlenia
Rekonštrukcia verejného
rozhlasu
Rozšírenie kamerového
systému
Rozšírenie kapacity
materskej školy
Výstavba základnej školy
Výstavba denného centra,
detského centra a
komunitného centra
Výstavba domova
sociálnych služieb

Výstavba nájomných
bytov
Výstavba zberného dvora
a obnova infraštruktúry
pre zber BRO
Vybudovanie
vodozádržných zariadení
v centre obce
Vybudovanie
odvodňovacích rigolov,
výstavba dažďovej
kanalizácie
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Počet km/m
obnovenej/vybudovanej
verejnej infraštruktúry
Počet zrekonstruovaných
verejných priestranstiev
Počet novovybudovaných
ihrísk
Počet uzavretých zmlúv
s dodávateľom
% zrekonštrukcia
verejného osvetlenia
% zrekonštrukcia
verejného rozhlasu
Počet nových kamier
Počet detí navštevujúcich
MŠ
Počet detí navštevujúcich
ZŠ
Počet novovybudovaných
centier / počet klientov
navštevujúcich centrá
Počet novovybudovaných
domovov soc. služieb /
počet klientov
navštevujúcich domov soc.
služieb
Počet vybudovaných
nájomných bytov
Počet zberných dvorov
v obci / podiel triedeného
odpadu
Počet vybudovaných
vodozádržných zariadení
Počet žiadostí o stavebné
povolenie / počet
pripojených domácností

Obec Vidiná,
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4.2. Systém monitorovania a hodnotenia napĺňania PRO
Cieľom monitorovania a hodnotenia je zostaviť komplexnú informáciu o tom, ako sa plnia opatrenia
navrhnuté v Programe rozvoja obce. Koordinátorom monitorovania je starosta obce. Úlohou koordinátora bude
poslať1x ročne podkladové materiály všetkým členom monitorovacieho výboru (v prípade obce Vidiná Obecnému
zastupiteľstvu) a tiež predložiť monitorovaciu správu obecnému zastupiteľstvu 1x ročne, vrátane vyhodnotenia
merateľných ukazovateľov.
Výstupom bude monitorovacia správa obsahujúca návrh opatrení a aktualizácie PRO. Táto bude
schvaľovaná obecným zastupiteľstvom. Opatrenia a aktualizácie schválené zastupiteľstvom sa stanú súčasťou
Programu rozvoja obce.
Zákon 309/2014 Z. z. upravuje povinnosť obce predkladať Banskobystrickému samosprávnemu kraju
správy o plnení Programu rozvoja obce – do 31. 5.
Názov indikátora/
míľnika/
ukazovateľa
efektívnosti
Počet
zrealizovaných
projektov/nástrojov
Miera plnenia
ukazovateľov
Výška
preinvestovaných
prostriedkov do
nástrojov a opatrení
5.

Spôsob
monitorovania

Časové body
monitorovania

Územná podrobnosť
monitorovania

Zodpovednosť
za monitoring

Evidencia obce

31.12. v každom roku
platnosti

Obec

Starosta obce

Evidencia obce

31.12. v každom roku
platnosti
31.12. v každom roku
platnosti

Obec

Starosta obce

Obec

Starosta obce

Evidencia obce

Plán využitia/aktivizácie zdrojov vrátane finančného plánu
Identifikátor

Strategický cieľ
(označenie
a názov)
Špecifický cieľ (označenie)
1.1.
Obnova parku
1.2.
Vidiná
1.1.

1.3.

1.3.

2.1.

N

Rok
N+1
N+2

EUR

EUR

50 000.EUR

50 000.-EUR

Otvorenie
regionálního
múzea a
regionálnej
hrnčiarskej
dielne
Cyklistická
cestička LučenecVidináTomášovce
Rekonštrukcia
miestnych
komunikácií a
chodníkov

EUR

EUR

70 000.EUR

70 000.- EUR

EUR

EUR

227 000.EUR

227 000.- EUR

EŠIF, Štátny
rozpočet,
Vlastné zdroje

EUR

EUR

EUR

EUR

Zníženie
energetickej
náročnosti
verejnej budovy –
obecný úrad a
kultúrny dom

EUR

EUR

450 000.EUR

450 000.-

EŠIF, Štátny
rozpočet,
Rozpočet
BBSK, Vlastné
zdroje, Tretí
sektor
MVSR, Vlastné
zdroje
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Spolu

Program/
podprogram
rozpočtu
EŠIF, Štátny
rozpočet,
Vlastné zdroje
Vlastné zdroje,
Envirofond,
EŠIF, Štátny
rozpočet
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2.1.

Dobudovanie
chodníkov a
oplotenia
v cintorínoch

EUR

EUR

EUR

EUR

2.1.

Rekonštrukcia
parkoviska při
Dome smútku a
rozšírenie
parkoviska

EUR

EUR

EUR

EUR

2.1.

Výstavba
detských ihrísk a
workoutových
ihrísk
Optický internet
v obci

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

100 000.EUR

100 000.- EUR

Rekonštrukcia
verejného
osvetlenia
Rekonštrukcia
verejného
rozhlasu

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Rozšírenie
kamerového
systému
Rozšírenie
kapacity
materskej školy
Výstavba
základnej školy

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

300 000.EUR

300 000.- EUR

Vlastné zdroje,
EŠIF

EUR

EUR

200 000.EUR

200 000.- EUR

Výstavba
denného centra,
detského centra a
komunitného
centra
Výstavba
domova
sociálnych
služieb

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

2.5.

Výstavba
nájomných bytov

EUR

EUR

EUR

EUR

3.1.

Výstavba
zberného dvora

EUR

EUR

100 000.EUR

100 000.- EUR

3.2.

Vybudovanie
vodozádržných
zariadení v centre
obce
Vybudovanie
odvodňovacích

EUR

EUR

250 000.EUR

250 000.- EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Vlastné zdroje,
Envirofond,
EŠIF, Štátny
rozpočet
Štátny rozpočet,
Rozpočet
BBSK,
Súkromné
zdroje
Štátny rozpočet,
Rozpočet
BBSK,
Súkromné
zdroje
EŠIF, Rozpočet
obce Štátny
rozpočet
EŠIF, Rozpočet
obce Štátny
rozpočet
EŠIF, Rozpočet
obce, Štátny
rozpočet
BBSK
Envirofond,
EŠIF, Štátny

2.2.
2.2.
2.2.

2.2.
2.3.
2.3.

2.4.

2.4.

3.2.
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EŠIF, Štátny
rozpočet,
Rozpočet
BBSK, Vlastné
zdroje, Tretí
sektor
EŠIF, Štátny
rozpočet,
Rozpočet
BBSK, Vlastné
zdroje, Tretí
sektor
Vlastné zdroje,
EŠIF, Štátny
rozpočet
Vlastné zdroje,
EŠIF, Štátny
rozpočet
MVSR, Vlastné
zdroje
EŠIF, Štátny
rozpočet,
Rozpočet
BBSK, Vlastné
zdroje, Tretí
sektor
Vlastné zdroje,
Tretí sektor
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rigolov, výstavba
dažďovej
kanalizácie

rozpočet,
rozpočet obce

6. Riziká implementácie a ich prevencia
Popis rizika
Väzba rizika na Zhodnotecieľ resp.
nie
nástroj
významimplementácie
nosti
PRO
rizika

Opatrenie na
zníženie rizika

Spôsob
monitorovania
rizika

Zodpovednosť
za
monitorovanie
a realizáciu
opatrenia

Aktivita obce
v oblasti aktivít
regionálneho
rozvoja, aktívne
vyhľadávanie
možností
nenávratného
financovania
Reálne stanovenie
plánovaných
hodnôt

Starosta obce

Analýza
legislatívy pred
prípravou
programu

Starosta obce

Analýza trhu
práce, expertov,
partnerov

Starosta obce

Finančné

Prioritná oblasť
1, 2, 3

Vysoká

Nedostatok
finančných
zdrojov na
implementáciu

Dosiahnutia
merateľných
ukazovateľov

Prioritná oblasť
1, 2, 3

Vysoká

Legislatívne

Prioritná oblasť
1, 2, 3

Vysoká

Personálne

Prioritná oblasť
1, 2, 3

Vysoká

Nedosiahnutia
stanovených
hodnôt
merateľných
ukazovateľov
Prekážka
v aktuálne
platnej
legislatíve pri
implementácii
Nedostatok
personálnych
kapacít na
implementáciu

7.

Starosta obce

Riadenie implementácie

Názov štruktúry
kontroly
implementácie
PRO
Zastupiteľstvo
Iné stále orgány,
kontroly, riadenia
a koordinácie v
území
Názov štruktúry
riadenia
implementácie
PRO
Riadiaci výbor

Úlohy a kompetencie v rámci implementácie PRO

Schvaľovanie aktualizácií programu, monitorovacích správ, projektových zámerov
Kontrolór obce – kontrólna činnosť
Členovia a ich
funkcie
Starosta a obecné
zastupiteľstva

Popis kompetencií
štruktúry
implementácie pri
implementácii PRO
Rozhoduje,
presadzuje, zadáva
úlohy, lobuje smerom
k nadriadeným
orgánom a
zabezpečuje
všeobecnú podporu
realizácie plánu
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Popis princípov práce štruktúry
implementácie, organizácie práce a
rozhodovacích procesov
Zasadá minimálne 1 krát štvrťročne.
Každý člen by mal mať kompetenciu
prijať rozhodnutie a mal by zohrávať
významnú úlohu v živote obce tak, aby
mohol intervenovať pri realizácii a riešiť
vznikajúce problémy.
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Názov výkonnej
štruktúry v procese
implementácie
PRO
Komisia pre
ochranu verejného
záujmu

Komisia pre
ekonomiku

Členovia a ich
funkcie
Kumštár Miroslav
Antalič František
Bubáková Ivana,
Ing.
Bútor Pavol
Gembická Eva, Mgr.
Janšto Miroslav,
Mgr. art.
Jeleň Marián, Ing.
Ragač Vladimír
Václavík Róbert, Bc.
Bubáková Ivana,
Ing.
Gembická Eva, Mgr.
Ragač Vladimír
Gajdošíková Renata
Rubintová Ivana, Ing

Popis kompetencií
štruktúry
implementácie pri
implementácii PRO
-

Popis princípov práce štruktúry
implementácie, organizácie práce a
rozhodovacích procesov

- prejednáva návrh
rozpočtu obce, jeho
zmien,k správy o
čerpaní rozpočtu a
záverečný účet obce,a
predkladá písomné
stanoviská pre
rokovanie obecného
zastupiteľstva,
- prejednáva návrh
všeobecne záväzného
nariadenia o
miestnych daniach a
poplatkoch,
- prejednáva prijatia
úverov a pôžičiek
obce,
- dohliada na
hospodárenie a
nakladanie s
majetkom obce a
majetkom vo
vlastníctve štátu
prenechanom na
dočasné hospodárenie,
ak to určujú zásady
hospodárenia s
majetkom obce,
- posudzuje žiadosti o
poskytnutie
jednorazovej dávky
sociálnej pomoci a
predkladá návrh na
rokovanie obecného
zastupiteľstva,
- posudzuje návrhy na
zabezpečenie sociálnej
starostlivosti v obci o
starých a ťažko
zdravotne
postihnutých občanov,
rodiny s deťmi a
neprispôsobivých
občanov,

Prerokovanie pripomienok k jednotlivým
sektorom PRO v rámci aktualizácií,
spolupráca pri implementácii
a monitorovaní PRO
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-
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Kultúrna komisia

Gembická Eva,
Mgr.Bútor Pavol
Bubáková Ivana,Ing.
Janštová Marcela,
Mgr.
Macko Marek
Urbančoková Pamela
Mária
Špaková Nataša

Komisia výstavby a
životného prostredia

Antalič František
Bútor Pavol
Janšto Miroslav,
Mgr. art.
Jeleň Marián, Ing.
Kumštár Miroslav
Ragač Vladimír

- posudzuje návrhy na
starostlivosť o
osamelých, chorých,
sociálne slabších
občanov, ktorí
potrebujú pomoc z
pohľadu prenesenia
kompetencií štátnej
správy opatrovateľská služba,
- posudzuje návrhy na
sociálne - právnu
ochranu detí a
mládeže,
- posudzuje návrhy na
rozvoj v náhradnej
forme rodinnej
výchovy.
-spolupôsobí pri
koordinácii
jednotlivých
kolektívov záujmovo–
umeleckej činnosti,
školských zariadení
organizácií na území
obce pri
zabezpečovaní rozvoja
kultúry v obci
-posudzuje návrhy na
ochranu a správu
kultúrnych pamiatok
v obci
-organizuje rôzne
kultúrne a
spoločenské podujatia
pri výročiach obce
-spolupôsobí pri
tvorbe a napĺňaní
koncepcie kultúry a
kultúrnych podujatí
-spolupôsobí pri
tvorbe kalendára
kultúrnych podujatí a
spoločenských
podujatí v obci
- posudzuje koncepcie
z hľadiska rozvoja
obce,
- posudzuje projekty
na čerpanie štátnych
fondov a fondov EÚ v
oblasti svojej
pôsobnosti,
- posudzuje vlastnú
investičnú činnosť
obce v záujme
zabezpečenia potrieb
obyvateľov obce a
rozvoja obce,
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Prerokovanie pripomienok k jednotlivým
sektorom PRO v rámci aktualizácií,
spolupráca pri implementácii
a monitorovaní PRO

Prerokovanie pripomienok k jednotlivým
sektorom PRO v rámci aktualizácií,
spolupráca pri implementácii
a monitorovaní PRO
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- usmerňuje investičnú
činnosť právnických a
fyzických osôb v obci,
- posudzuje
územnoplánovaciu
dokumentáciu obce,
jej obstarávanie,
schvaľovanie a
zmeny,
- spolupôsobí pri
príprave vlastnej
investičnej a
podnikateľskej
činnosti obce z
územnoplánovacieho
hľadiska,
- predkladá iniciatívne
návrhy na rozvoj
dopravy a miestnych
komunikácií,
- posudzuje návrhy na
rozvoj verejného
osvetlenia,
elektrifikáciu obce a
plynofikáciu obce,
- spolupôsobí pri
tvorbe a ochrane
životného prostredia,
- spolupôsobí pri
správe a údržbe
verejnej zelene,
- kontroluje
nakladanie s
komunálnym
odpadom,
- kontroluje
zásobovanie vodou,
odpadové vody.
Športová komisia

Bútor Pavol
Václavík Róbert, Bc.
Šupina Peter
Kotman Július
Melicherčík Peter
Rekšák Ján

Posudzuje návrhy na
rozvoj telesnej kultúry
a športu v obci,
- spolupôsobí pri
koordinácii
jednotlivých
športových klubov,
škôl, školských
zariadení a organizácií
na území obce pri
zabezpečovaní rozvoja
telesnej kultúry a
športu v obci,
- posudzuje návrhy na
rozvoj masovej
telesnej kultúry,
- vyjadruje sa k
činnosti športových
zariadení na území
obce,
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Prerokovanie pripomienok k jednotlivým
sektorom PRO v rámci aktualizácií,
spolupráca pri implementácii
a monitorovaní PRO
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Komisia ochrany
verejného poriadku

Václavík Róbert, Bc.
Bútor Pavol
Piecka Jozef
Kolesár Kamil

Komisia pre
vydávanie obecných
novín

Jeleň Marián, Ing.
Janšto Miroslav,
Mgr. art.
Jeleňová Anna
Rubintová Ivana,
Ing.
Vilhanová Eva, Mgr.

- spolupôsobí pri
tvorbe a napĺňaní
koncepcií rozvoja
športu,
- spolupôsobí pri
príprave kalendára
športových podujatí v
obci a v regióne.
- predkladá podnety
na zabezpečenie
verejného poriadku,
- spolupôsobí pri
riešení susedských
sporov, alebo
priestupkov proti
spolunažívaniu,
- podáva podnety na
ochranu majetku obce
a majetku občanov,
- podáva podnety na
zabezpečenie
poriadku, čistoty a
hygieny v ulicicach,
verejných
priestranstvách obce a
verejne prístupných
miestach.
-

Prerokovanie pripomienok k jednotlivým
sektorom PRO v rámci aktualizácií,
spolupráca pri implementácii
a monitorovaní PRO

Prerokovanie pripomienok k jednotlivým
sektorom PRO v rámci aktualizácií,
spolupráca pri implementácii
a monitorovaní PRO

8. Odporúčania a požiadavky vyplývajúce zo spracovania PRO
8.1. Odporúčania a požiadavky vyplývajúce zo spracovania PRO pre nadradené a nižšie úrovne
strategického riadenia
Program rozvoja obce je program na najnižšom stupni verejnej správy, preto z neho nevyplývajú žiadne odporúčania
na nižšie úrovne strategického riadenia
Pri spracovaní PRO Vidiná sa vychádzalo zo strategických dokumentov na nadradených úrovniach, ktoré boli
zohľadnené. Žiadame, aby pri aktualizácii strategických dokumentov sa prihliadalo na prijaté PRO na najnižších
úrovniach, nakoľko tieto sú ľuďom najbližšie.
8.2. Odporúčania a požiadavky pre partnerské a spolupracujúce subjekty
a. Obecný úrad Vidiná – výkonný orgán, administratívny orgán. Požaduje sa aby vytváral . technické a
administratívne zázemie pre implementáciu a monitoring PHSR
b. Aktívni občania - konzultačný a poradný orgán pri implementácii špecifických nástrojov PHSR. Požaduje a
očakáva sa podávanie pripomienok a návrhov k realizácii PRO počas jeho implementácie. Zároveň sa požaduje
aktívny prístup pri realizácii jednotlivých nástrojov.
c. Subjekty pôsobiace v cestovnom ruchu v regióne – zapojené pri príprave a realizácii nástrojov v oblasti
cestovného ruchu. Požaduje poradenstvo a spolupráca aj počas implementačnej fázy.
d. Rozvojové a konzultačné agentúry – konzultácia možností získania nenávratných zdrojov pre implementáciu
nástrojov. Očakáva sa aktívna spolupráca a výmena informácií najmä v oblasti možností získavania
nenávratných zdrojov.
e. Zamestnávatelia pôsobiaci v regióne – Očakáva sa najmä spolupráca pri implementácii nástrojov v oblasti
zamestnanosti a podnikateľského prostredia.
f. Susedné obce z regiónu – Očakáva sa najmä spolupráca pri implementácii nástrojov s presahom územia
(infraštruktúra, cestovný ruch)
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g. Orgány štátnej správy a regionálnej samosprávy – Očakáva sa spolupráca a konzultácie pri realizácii a
implementácií nástrojov. Očakáva sa tiež profesionálny a ústretový prístup pri schvaľovacích a povoľovacích
konaniach.
8.3. Záverečná správa
Program rozvoja obce Vidiná nie je statický, práve naopak ido o živý dokument. Realizácia Programu musí byť
spoľahlivo sledovaná a Program musí byť podľa potreby doplňovaný a aktualizovaný. Dôležité však je, aby bolo
zachované smerovanie načrtnuté v tomto dokumente, ktoré vzniklo na základe konsenzu s využitím zapojenia
širokej verejnosti. V prípade, ak vznikne nová spoločenská potreba, objavia sa „nové projekty“, mali by prejsť
štandardizovanou procedúrou prípravy a pripomienkovania. Až následne by mali byť zaradené do aktualizovaného
programu. Je na všetkých aktéroch podieľajúcich sa na plánovaní, aby prispeli svojim dielom k tomu, aby nástroje
(projekty) v rámci jednotlivých prioritných oblastí boli zrealizované.
9. Využité literárne zdroje a iné zdroje
PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE - Význam, štruktúra a základné
metodické tézy, Banská Bystrica máj 2004, Katarína Lukáčová, Juraj Zamkovský, Tlačiareň Merkantil, s. r. o.,
Banská Bystrica
Štúdia uskutočniteľnosti trás k turistickým atraktivitám v regióne destinácie Turistický Novohrad a Podpoľanie
Obecný úrad Vidiná
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Lučenec
Banskobystrická regionálna správa ciest Lučenec
Slovenský plynárenský priemysel a. s.
Stredoslovenská energetika a. s. Lučenec
Krajinoekologický plán obce Vidiná
Komunitný plán sociálnych služieb obce Vidiná
Prieskum medzi občanmi Obce Vidiná realizovaný SMARTIM s.r.o, 2020
www.vucbb.sk
ww.wikipedia.sk
www.telecom.gov.sk
ww.zrsr.sk
www.tomasovce.sk
www.orsr.sk
www.statistics.sk
Metodika tvorby a implementácie programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja regiónov, programov
rozvoja obcí a skupín obcí s uplatnením princípov udržateľného smart (inteligentného, rozumného) rozvoja v.
1.0.1
10. Prílohy
1. Dotazník
2. Vzor monitorovacej správy
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Príloha č. 2

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Vidiná
2020 – 2025

Monitorovacia správa
Hodnotenie ukazovateľov plnenia strategických cieľov

V obci Vidiná, dňa ...........................
Vypracoval: ......................................
Schválil: ...........................................
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PRIORITNÁ
OBLASŤ
Špecifické
ciele

1.

1.1Obnovenie,
budovanie
a podpora
budovania
infraštrukúry
cestovného
ruchu

Názov
indikátora

1.2 Podpora
vzniku nových
pracovných
miest a
podnikateľský
ch aktivit

Hospodárska
Indikátory viažuce sa ku špecifickému (operatívnemu cieľu)

Typ
indikátora

Dátový set
pre jeho
monitorovan
om

Počet
obnovených
parkov v obci

Ukazovateľ
dopadu výsledkový

Evidencia
Obecný úrad
Vidiná

Počet
otvorených
múzeí a
dielní

Ukazovateľ
dopadu výsledkový

Evidencia
Obecný úrad
Vidiná

Názov
indikátora

Typ
indikátora

Dátový set
pre jeho
monitorovan
om

Počet
novovytvoren
ých
pracovných
miest

Ukazovateľ
dopadu výsledkový

Evidencia
Obecný úrad
Vidiná

Počet
novovzniknut
ých
podnikateľsk
ých
subjektov
Počet
novovytvoren
ých alebo
inovovaných
produktov

Ukazovateľ
dopadu výsledkový

Živnostenský
úrad

Ukazovateľ
dopadu výsledkový

Evidencia
Obecný úrad
Vidiná
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Vstupná
hodnota

Cieľová
hodnota

Interpretáci
a
(nárast,
stagnácia,
pokles)

Vstupná
hodnota

Cieľová
hodnota

Interpretáci
a
(nárast,
stagnácia,
pokles)
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1.3 Obnova a
budovanie
dopravnej
infraštruktúry

Názov
indikátora

Ukazovateľ
dopadu výsledkový

Evidencia
Obecný úrad
Vidiná

Dĺžka
zrekonštruov
aných
komunikácií

Ukazovateľ
dopadu výsledkový

Evidencia
Obecný úrad
Vidiná

Dĺžka
novovybudov
aných
cyklochodník
ov

Ukazovateľ
dopadu výsledkový

Evidencia
Obecný úrad
Vidiná

Vstupná
hodnota

Cieľová
hodnota

Interpretáci
a
(nárast,
stagnácia,
pokles)

Popis k hodnoteným ukazovateľov s konštatovaním kvalitatívneho posunu príp.
dovysvetlenie neplnených ukazovateľov (prečo nedošlo k plneniu) a plnených
ukazovateľov (kde nastal najvýznamnejší posun resp. čo sa preukázalo počas obdobia
ako najvýznamnejšie) Popíšte nielen výsledky ale aj dopady aj mimo opatrenia

2.

Spoločenská

Špecifické
ciele
2.1. Obnova a
budovanie
občianskej
infraštruktúry,
verejných
budov
a verejných
priestranstiev

Dátový set
pre jeho
monitorovan
om

Dĺžka
zrekonštruov
aných
chodníkov

Popis
kvalitatívneh
o stavu
plnenia
opatrení
Cieľa 1

PRIORITNÁ
OBLASŤ

Typ
indikátora

Indikátory viažuce sa ku špecifickému (operatívnemu cieľu)
Názov
indikátora

Typ
indikátora

Dátový set
pre jeho
monitorovan
om

Počet
novovytvoren
ých
pracovných
miest

Ukazovateľ
dopadu výsledkový

UPSVaR

Počet
novovytvoren
ých alebo

Ukazovateľ
dopadu výsledkový

Evidencia
Obecný úrad
Vidiná

48

Vstupná
hodnota

Cieľová
hodnota

Interpretáci
a
(nárast,
stagnácia,
pokles)
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inovovaných
služieb

2.2 Obnova a
budovanie
bezpečnostnej
informačnej
infraštruktúry
a služieb

2.3
Budovanie
infraštruktúry
a podpora
služieb
vzdelávania

2.4
Budovanie
infraštruktúry
pre rozvoj
sociálnych

Počet
obnovených
alebo
zrekonštruov
aných
verejných
budov

Ukazovateľ
dopadu výsledkový

Evidencia
Obecný úrad
Vidiná

Názov
indikátora

Typ
indikátora

Dátový set
pre jeho
monitorovan
om

Počet
doplnených
nových
kamier

Ukazovateľ
dopadu výsledkový

Evidencia
Obecný úrad
Vidiná

%
zrekonštruov
aného
veřejného
osvetlenia

Ukazovateľ
dopadu výsledkový

Evidencia
Obecný úrad
Vidiná

-%
zrekonštruov
aného
veřejného
rozhlasu

Ukazovateľ
dopadu výsledkový

Evidencia
Obecný úrad
Vidiná

Názov
indikátora

Typ
indikátora

Dátový set
pre jeho
monitorovan
om

Počet
novovytvoren
ých
pracovných
miest

Ukazovateľ
dopadu výsledkový

Úrad práce
sociálnych
vecí a rodiny

Počet detí
navštevujúcic
h MŠ

Ukazovateľ
dopadu výsledkový

Evidencia
Obecný úrad

Počet detí
navštevujúcic
h ZŠ

Ukazovateľ
dopadu výsledkový

Evidencia
Obecný úrad

Názov
indikátora

Typ
indikátora

Dátový set
pre jeho
monitorovan
om
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Vstupná
hodnota

Cieľová
hodnota

Interpretáci
a
(nárast,
stagnácia,
pokles)

Vstupná
hodnota

Cieľová
hodnota

Interpretáci
a
(nárast,
stagnácia,
pokles)

Vstupná
hodnota

Cieľová
hodnota

Interpretáci
a
(nárast,
stagnácia,
pokles)
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služieb,
podpora
rozvoja
sociálnych
služieb

2.5 Budovanie
infraštruktúry
bývania
vrátane
výstavby
nájomných
bytov

Počet
novovytvoren
ých
pracovných
miest
Počet
novovytvoren
ých alebo
inovovaných
služieb

Ukazovateľ
dopadu výsledkový

Úrad práce
sociálnych
vecí a rodiny

Ukazovateľ
dopadu výsledkový

Evidencia
Obecný úrad

Počet
občanov
využívajúcic
h služby

Ukazovateľ
dopadu výsledkový

Evidencia
Obecný úrad

Názov
indikátora

Typ
indikátora

Dátový set
pre jeho
monitorovan
om

Počet
novovytvoren
ých alebo
inovovaných
služieb

Ukazovateľ
dopadu výsledkový

Evidencia
Obecný úrad
Vidiná

Počet
vybudovanýc
h nájomných
bytov

Ukazovateľ
dopadu výsledkový

Evidencia
Obecný úrad
Vidiná

Popis
kvalitatívneh
o stavu
plnenia
opatrení
Cieľa 2

Vstupná
hodnota

Cieľová
hodnota

Interpretáci
a
(nárast,
stagnácia,
pokles)

Popis k hodnoteným ukazovateľov s konštatovaním kvalitatívneho posunu príp.
dovysvetlenie neplnených ukazovateľov (prečo nedošlo k plneniu) a plnených
ukazovateľov (kde nastal najvýznamnejší posun resp. čo sa preukázalo počas obdobia
ako najvýznamnejšie) Popíšte nielen výsledky ale aj dopady aj mimo opatrenia

PRIORITNÁ
OBLASŤ
Špecifické
ciele

3.

Environmentálna

3.1.
Budovanie
infraštruktúry

Názov
indikátora

Indikátory viažuce sa ku špecifickému (operatívnemu cieľu)
Typ
indikátora

Dátový set
pre jeho
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Vstupná
hodnota

Cieľová
hodnota

Interpretácia
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a rozvoj
služieb
v oblasti
odpadového
hospodárstva

3.2.
Budovanie
infraštruktúry
a rozvoj
služieb
v oblasti
vodného
hospodárstva

Popis
kvalitatívneh
o stavu
plnenia
opatrení
Cieľa 3

monitorova
nom

Počet
vybudovanýc
h zberných
dvorov
Podiel
triedeného
odpadu

Ukazovateľ
dopadu výsledkový

Evidencia
Obecný úrad
Vidiná

Ukazovateľ
dopadu výsledkový

Evidencia
Obecný úrad
Vidiná

Názov
indikátora

Typ
indikátora

Dátový set
pre jeho
monitorova
nom

Počet
vybudovanýc
h
vodozádržný
ch zariadení
Počet
pripojených
domácností
na dažďovú
kanalizáciu

Ukazovateľ
dopadu výsledkový

Evidencia
Obecný úrad
Vidiná

Ukazovateľ
dopadu výsledkový

Evidencia
Obecný úrad
Vidiná

Počet
žiadostí o
stavebné
povolenie

Ukazovateľ
dopadu výsledkový

Evidencia
Obecný úrad
Vidiná

(nárast,
stagnácia,
pokles)

Vstupná
hodnota

Cieľová
hodnota

Interpretácia
(nárast,
stagnácia,
pokles)

Popis k hodnoteným ukazovateľov s konštatovaním kvalitatívneho posunu príp.
dovysvetlenie neplnených ukazovateľov (prečo nedošlo k plneniu) a plnených
ukazovateľov (kde nastal najvýznamnejší posun resp. čo sa preukázalo počas obdobia
ako najvýznamnejšie) Popíšte nielen výsledky ale aj dopady aj mimo opatrenia
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